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1. INNLEDNING
1.1

Oppdraget

BGM arkitekter fremmer på vegne av Apoteket Eiendom AS forslag til ny detaljreguleringsplan
for et mindre område på Frivold, ved Jappa skole, i Grimstad kommune, sone B. Aktuell teig er
g.nr.200/ b.nr.1914.

Området

Området

Oversiktskart. Planområdet innenfor rød firkant.

For dette området er det utarbeidet konsekvensutredning, som følger som vedlegg til
planforslaget.

1.2

Hensikten med og bakgrunn for planen

Hovedmålet for planen er tilrettelegging for boligutvikling for personer med nedsatt
funksjonsevne. Det legges også til rette for vanlige leiligheter i to-tre av de fire delområdene.
I første omgang var det kun tenkt 6 boenheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Planen
gir imidlertid muligheter for 12 enheter for personer med nedsatt funksjonsevne, dersom
kommunen ønsker å overta byggene på to av delområdene. Disse boligene er lagt i kombinasjon
med ordinære flermannsboliger. I tråd med kommuneplan ønsker kommuneadministrasjonen at
området fortettes ytterligere når først området reguleres. Det er bred faglig enighet om at boliger
for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal blandes med vanlig bebyggelse for å ikke skape
større sammenhengende områder med institusjonspreg, som bidrar til stigmatisering.
Boligformål er i strid med kommuneplanen, der området er avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting med tanke på et mulig fremtidig behov for utvidelse av Jappa skole.
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I rapporten «Skolepakke 3» 03.04.2018 om skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser er
konklusjonen og anbefalingen oppsummert slik:

I saksprotokoll for behandling av «Skolepakke 3» 03.04.2018, vedtok kommunestyret at med
tanke på skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser er det voksenopplæringen samt
Fjære- og Holvika barneskoler som skal utvides/ utbedres.
Det fins også dokumentasjon av intern kommunikasjon mellom bygg- og eiendomstjenesten og
kultur- og oppvekstseksjonen (d.nr. 17/6960-25) der det klart sies at «kommunen og skolen ikke
har behov for arealet (gnr./bnr. 200/1914) som ligger regulert til offentlig i kommuneplanen.
Hvis skolen i fremtiden har behov for utvidelse av bygg eller parkering, så vil dette fint kunne
ordnes på kommunens egen eiendom.»

1.3

1.3 Vurdering av krav om konsekvensutredning

I forskrift om konsekvensutredninger § 6. a), samt vedlegg I pkt. 25 fremgår det at det ved «Nye
bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan» skal utarbeides
planprogram og konsekvensutredning. Aktuelt planforslag faller inn under dette da formålet i
kommuneplanen er satt til «Offentlig tjenesteyting.»
Planprogrammet med tilhørende KU-beskrivelse ble vedtatt i Teknisk Utvalg 13.02.2018 (sak
18/30). Planprogrammet legger opp til egen fagrapport for støy, mens andre aktuelle temaer som
skal belyses gjennom planbeskrivelsen er: Barn og unges interesser, barnehager og skoler,
geotekniske forhold, biologisk mangfold, grønnstruktur, universell utforming, arkeologi,
landskapsestetikk og landbruk.

1.4

Oppstartmøte/melding om planarbeid

Oppstartmøte for reguleringen ble avholdt med planenheten i Grimstad kommune 18.10.2017.
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I møtet ble det avgjort at planen utløste krav om planprogram og konsekvensutredning da
planforslaget vil foreslå endring fra formålet tjenesteyting i kommuneplanen, til bolig i
detaljregulering.
Forslag til planprogram ble lagt ut til høring og melding om oppstart ble sendt til berørte parter
17.11.2017 og annonsert i Grimstad Adressetidene, med frist for innspill satt til 08.01.18.

Meldingskart

Annonsetekst
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2. PLANSTATUS
2.1

Overordnede nasjonale og regionale føringer

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging
legger vekt på samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene.
Regional plan for areal- og transportplanlegging (ATP)
Foreslår at 80% av utviklingen skal skje innenfor prioriterte vekstområder nært sentrum og
lokalsentra. Aktuelt område omfattes ikke av et vekstområde. Utviklingen utenfor prioriterte
vekstområder bør primært skje i form av fortetting eller transformasjon, der understående
vilkår oppfylles.
- Nærhet til lokalsentre, eller tilsvarende, < 1 km gangavstand (2 km)
- Innenfor etablerte byggeområder (Ja)
- Nærmere kollektivakse enn 500 meter (600 m)
- Basert på eksisterende teknisk og sosial infrastruktur (Ja)

2.2

Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027
Forslag til kommuneplanen for perioden
2019 – 2031 ligger til politisk behandling
i Grimstad kommune.
I kommuneplanen er området avsatt til
«offentlig eller privat tjenesteyting», med
aktsomhetsområde for marine
avsetninger, som dekker store deler av
kommunen.

Utsnitt av kommuneplanen
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2015-2017 i kartløsning

2.3

Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for:
GS-vei Frivolddalen, Planarbeid pågår

Reguleringsplan for:
Jappa skoleområde, vedtatt 28.09.1998

Reguleringsplan for:
Levermyr/ Skredderheia, vedtatt 31.03.1980

Reguleringsplan for:
Grimstad sentrum, vedtatt 05.04.2005

Oversikten over gjeldende
reguleringsplaner er hentet fra Grimstad
kommunes nettbaserte register.
Aktuelt område for planforslag inngår i
planen «Jappa Skoleområde», planID.:77,
vedtatt 28.09.98 og er avsatt til
«Jordbruk».
Tekst fra bestemmelsene for området:
«Områdene skal brukes til tradisjonell
landbruksdrift, jordbruksdrift som i dag.
Bygninger til husdyrhold som kan føre til
ulempe for omgivelsene kan
bygningsrådet bestemme hvor skal ligge
innenfor landbruksområdene.»

Etter at denne planen ble vedtatt, har
området aldri fast blitt brukt til jordbruk,
noe som også resulterte i at området ble
avsatt til tjenesteyting i kommuneplanen.

Gjeldende reguleringsplan

Grunneier Scott Nilsen

BGM Arkitekter AS

Planbeskrivelse Eplehaven boligområde

Side 8 av 89

3. PLANOMRÅDET
3.1. Planavgrensning
Planavgrensningen innebefatter Gnr. 200, Bnr.1914. samt grunn for infrastruktur og adkomst.
Planområdet er på ca 9,5 daa.
Rundkjøringen i planen er hentet fra Asplan Viaks plan «G/S-vei Frivolldalen» Denne er
fremdeles under utarbeiding.
Rundkjøringen er tatt
inn i planen for
Eplehaven for å sikre
god tilpassing til vei.
Dens avgrensning er
derfor også
plangrensen for
«Eplehaven» i vest
og delvis i syd og
nord. I sydøst følger
plangrensen sydlig
kant av eksisterende
GS-vei til Jappa. De
øvrige grensene er
teiggrenser.
Meldt planområde

3.2. Eiendomsforhold
Liste over hjemmelshavere i området:
Gnr.

Eiendommens
totale størrelse* m2

Bnr.

Eier

200

1806

17 150 Grimstad kommune

200

1767

1 713 Grimstad kommune

200

1914

12 367 Apoteket Eiendom AS

200

174

12 224 Grimstad kommune

Hjemmelshaveroversikt
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3.3. Dagens situasjon
3.3.1 Landskapsbilde – bybilde - bebyggelsesstruktur

Ortofoto med markering av planområdet

Området ligger på Frivold i
Grimstad kommune, ca.
350m fra krysset StorgatenFrivoldveien og under 1 km.
fra Grimstad sentrum.
Planområdet ligger i sin
helhet innenfor planområdet
til Jappa skoleområde og
ligger rett nedenfor skolen.
Rett sør for planområdet
ligger det gamle sykehuset i
Grimstad. Området er i
hovedsak begrenset til
eiendommen 200/1914, men
omkransende areal til vei er
tatt med i planen.

Området tilhørte fra gammelt av gården, med hus og låve, rett nord for planområdet. De siste 15
årene har det ikke vært noe form for fast landbruksdrift innenfor planområdet.
Området rundt planområdet er i hovedsak åpent og luftig med overvekt av større eneboliger med
store tomter. Mot øst ligger Jappa skole. Mot nord ligger det gamle gårdsbruket som planarealet
en gang tilhørte. Området var fra gammelt av en eplehave tilhørende denne gården. Arealet har
ligget brakk i mange år.

Jordet sett mot nordvest
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På andre siden av rundkjøringen mot vest ligger et større næringsbygg (lagerhall).

Jordet sett mot sydvest

Fra vest mot øst stiger området opp fra kote +19 til +32. Stigningen fordeles over ca. 100m, og
blir dermed på ca. 13% (se fig.3) Topografien, den begrensede størrelsen samt plasseringen midt
i et boligområde nær skole, gjør området lite attraktivt til landbruksformål. I forbindelse med
arkeologiske undersøkelser ble det avdekket at jordet opprinnelig har vært brattere, men at
masser har vært endevendt og sprengstein har vært tilført da Jappa skole var under bygging, og at
jordet da ble flatet noe ut.
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ØST

VEST

ØST

Snitthenvisning og terrengprofil vest-øst

3.3.2 Arealbruk og virksomheter
Planområdet består av et hellende jorde på ca.6 daa, som i dag ikke er i bruk. Ca. 2,5 daa består
av adkomstveier for eksisterende boliger og skole i området. Det er ingen bygninger innenfor
planområdet i dag.
Området ligger i
umiddelbar nærhet
(350m) til
bussholdeplass med
lokalruter og
tilknytning til
regionalruter. Det er
kort vei til
dagligvarebutikk
(ca. 600m), samt
forretningsområdet
«Focussenteret» (ca.
600m) med
treningssenter,
bensinstasjon mm.
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3.3.3 Grunnforhold
Berggrunn

Området består
i hovedsak av
«båndgneis,
grå, lokalt med
skarn og
magnetitt»
(lysebrun), med
innslag av
«Granitt, fin- til
middelskornet»
(rosa).

Illustrasjon berggrunn

Løsmasser

Marine løsmasser
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Miljøstatus - Kvikkleire aktsomhetssone

Det er registrert «tykk marin avsetning» og kvikkleire aktsomhetssone på Miljøstatus nettkart
Løsmasser

Det er registrert
«usikker» radonaktsomhet», (grå).

Radonklassifisering
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3.3.4 Naturressurser
Planområdet er
registrert som
jordbruksareal i
Naturbasekartet.

Naturbase - Jordbruksareal

3.3.5 Forurensning
Det er ingen
registrert
grunnforurensn
ing i klima- og
forurensningsdi
rektoratets
database
(miljøstatus.no)

Illustrasjon forurensning
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3.3.6 Nærmiljø og friluftsliv
Grimstad kommune har utarbeidet kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv 2015 - 2027
der det står:

Grønnstrukturplanen 2015
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I kommunens grønnstrukturplan (2015) er Fløyheia et av flere grøntområder i Grimstad. Andre
områder er heia nord for Fladefjell, Binabben, Vardeheia, Mølleheia og Kirkeheia. Stinett er
markert på heiene, og snarveier og forbindelser er markert med stipling i kartet. Eplehaven er
ikke del av denne grønnstrukturen, og en utnyttelse av dette arealet til boligformål vil ikke
forringe turområdene i Grimstad. Nye beboere vil i stedet nyte godt av å ha turområdene i
umiddelbar nærhet.
Stier som forbinder
natur- og friområder
rundt Jappa går stort
sett langs veier, med
unntak av en sti
gjennom Eplehaven
helt i nordkanten. Det
er ingen sti videre opp
til Jappa skole. Stien
er derfor ingen
forbindelsesvei til
grøntområdet nord for
Jappa skole eller
idrettsanlegget på
Levermyr.
Turstier – kommunens nettkart

Man må følge adkomstveien ut til Frivoldveien, og derfra følge asfalterte gangveier forbi skolen
for å nå Levermyr eller skogsområdene på Fladefjell.

Stien helt til venstre i bildet - sett fra rundkjøringen
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Stien sett mot vest fra privat adkomstvei i øst

Stien langs nordsiden av jordet ser ut
til å være vedlikeholdt.
Figur 15 til venstre viser at det i dag
ikke går sti videre fra adkomstveien
til gården i nord, og opp til Jappa
skole. Barn som bruker denne stien,
må hoppe over gjerdet eller bane seg
vei gjennom krattet.
Jappa skole benytter jordet til ake- og
skibakke på utedager, etter avtale
med grunneier.

Ingen eksisterende stiforbindelse videre opp til Jappa
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I byplanen er «Eplehaven» avsatt til formålet LNF.

Utsnitt fra Byplanen

3.3.7 Naturmiljø og naturmangfoldloven
Naturmangfoldlovens formål er å bevare natur og arter som er av betydning for «biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser», jf. naturmangfold-loven
(nml.) §1.
Utenfor planområdet
er det registrert noen
felt med gamle, hule
eiker (rødbrun
skravur i figur 16 til
venstre). Det er også
registreringer av
truede karplanter og
observasjon av
musvåk, syd og
sydvest for
planområdet.

Naturbase - Registreringer av naturmangfold
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3.3.8 Kulturminner og kulturmiljø
Undersøkelser i Naturbase sin
database viser noen SEFRAKbygninger utenfor planområdet.
Disse vil ikke berøres av
planforslaget.

Naturbase – kulturminner – SEFRAK-bygninger

3.3.9 Sosial infrastruktur
Nærmeste barnehager er Fladefjell andelsbarnehage (ca 300m), Villa Mathilda (450m) og
Grimstad kulturbarnehage (ca 600m). Grunnskolen Jappa skole, er nærmeste nabo. Frivoll skole
er ca 1 km unna og Grimstad ungdomsskole (600m unna. Det er 1,5 km til Dahlske videregående
skole, og nærmeste høyere utdanningstilbud er Universitet i Agder som ligger omtrent 2,7 km
unna.

Skoler og barnehager
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Planområdet ligger sentrumsnært slik at alt av servicetilbud ligger innenfor gang- eller
sykkelavstand. Det er kollektivakse langs Storgata, 350 m unna. I kommunens
trafikksikkerhetsplan er konklusjonen at det ikke er identifisert farlige skoleveier i nærheten, og
at situasjonen i dag ikke er problematisk.

Kommunens nettkart – Farlig skolevei markert med rødt. Grønn markering er vinterbrøytet vei

3.3.10 Ledningsnett og annen infrastruktur
Nye etableringer tilkobles kommunalt anlegg som ligger i veiføringen i dag.
Det er et luftstrekk (lavspent/telefon) tvers over området i dag, som må graves ned ved
utbygging. Strekket går fra sør mot nord omtrent midt i planområdet. (Se fig. 20)

Eksisterende
luftstrekk

Kart med ledningsnett og annen struktur
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Kommunalt vannog avløpsanlegg
ligger i
Frivoldveien.
Boligområdet vil
kobles til dette.

Kommunalt VAO-anlegg

3.3.11 Trafikkforhold
Frivoldveien starter ved krysset ut på Storgata ved «Focussenteret» og strekker seg hele veien
innover mot Fjæreveien (krysser under E18) med en avstikker opp til Jappa skole ved
planområdet. Frivoldveien er belyst langs hele strekningen opp fra Storgaten til Jappa skole.
Frivoldveien er en
samlevei med A1standard, som har
hastighet 30 km/t (rød
markering i figur 22 til
venstre).
Veien fra
rundkjøringen og opp
til Jappa skole har en
stigning på ca 10%.
Mellom planområdet
og Jappa skole er en
avkjørsel til en
parkeringsplass. Det er
også en eksisterende
avkjørsel til gården i
nord.

Illustrert veisituasjon. Rød linje er bilvei med A1 standard.
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Frivoldveiens første del etter krysset ved Storgata

Det er nylig etablert G/S-vei (se rosa markering fig. 24 under) langs veien fra krysset ved
Egeliveien og opp til Jappa skole. G/S-veien ligger på samme side av Frivoldveien på hele
strekningen fra Storgaten og fram til skolen. Gående og syklende fra sentrum behøver derfor
ikke å krysse veien for å komme til og fra skolen.

Illustrert G/S-vei
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På andre siden, fra vest (under E18 fra Øde Ugland) er det under utarbeidelse en ny plan for G/Svei som vil gi sammenhengende trasé for myke trafikanter opp til Jappa skole fra boligområdene
i vest, utenfor denne planen. Denne planen legger opp til kryssing av veien på etablerte gangfelt
nord og øst for rundkjøringen. Mellom GS-veien og Frivoldveien fra Storgata og fram til det
gamle sykehuset er det rekkverk som sikrer mot sammenstøt mellom gående, syklende og
kjørende. Se figur 23 på forrige side. Kjørebane og GS-vei er separert ved nivåforskjell og grønt
sideareal på del av strekningen opp til skolen. Se figur 25 under.
Statens veivesen har, i sin tilbakemelding på melding om oppstart, vurdert teknisk standard på
krysset Frivoldveien/ FV.48 (Storgata) og anser krysset som trafikksikkert og at det har kapasitet
til å ta den trafikkøkningen planforslaget medfører, samt anleggstrafikken.
I kommunens trafikksikkerhetsplan har man ikke identifisert noen farlige skoleveier i nærheten.
Situasjonen vurderes på overordnet nivå som ikke problematisk. I samme trafikksikkerhetsplan
beskrives også tiltaket med «Hjertesoner» rundt skolene, som betyr å lage bilfritt miljø i og rundt
kommunens grunnskoler. Hjertesonen skal gjelde hele døgnet og hele året. For Jappa sin del
innebærer «Hjertesonen» at foreldre oppfordres til å ikke kjøre barna til skolen, slik at man på
den måten minsker trafikken rundt skolen så mye som mulig. De som likevel kjører sine barn,
skal slippe dem av i lomme langs veien, syd for Ekeli, slik at barna går på GS-veien over bakken
ved Ekeli og videre følger G/S-veien på samme side av veien, opp til skolen. De behøver da ikke
krysse veien, og trafikken helt opp til skolen blir minimal.
Skolebussen kjører inn til rundkjøringen og stopper i denne for av- og påstigning for skolebarn.

Skolebussen stopper i rundkjøringen

I praksis kjører en del foreldre inn i rundkjøringen, og stopper på ulike steder for å slippe av
barna. For å løse disse trafikksikkerhetsproblemene må skolen, kommunen ev. politiet skilte,
dirigere trafikken og informere foreldre om regler.

Grunneier Scott Nilsen

BGM Arkitekter AS

Planbeskrivelse Eplehaven boligområde

Side 24 av 89

Foto tatt fra rundkjøring og i retning Jappa skole. G/S-vei går på sydsiden av Frivoldveien og helt opp til skolen

Planområdet

Atkomstvei til planområdet fra Storgaten.
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Kryssløsning Frivoldveien-Storgata

Tidligere ble myke trafikanter, gående fra Storgaten, ledet opp på østsiden av det gamle
sykehuset, men for få år siden ble det lagt ny G/S-vei rundt vestsiden av sykehuset. GS-veien
kobler seg til eksisterende G/S-vei som følger Frivoldveiens sørlige kant helt frem til
skolegården. Figur 28 viser at kryssløsningen ut på Storgata er godt bygd opp med fotgjengerfelt,
skilting, trafikkøy og god sikt.
I veivesenets database for trafikkulykker er det ikke registrert noen ulykker de siste 10 årene. Det
er registrert ett tilfelle med påkjørsel mellom bil og sykkel for 13 år siden (2007-11-12). I det
tilfellet kom en syklist fra nordøst og en bil fra sørøst, begge i veibanen til bilen. Ulykken
skjedde ved dagslys, på tørt føre, og syklisten kom fra ulykken med lettere skader. Ulykken
kunne vært unngått om syklisten hadde brukt G/S-vei og ikke veibanen.
Det er ikke tilgjengelig trafikkdata(mengde) for strekningen fra krysset ved Storgata og inn til
planområdet.

3.3.12 Støy
Bildet under viser veitrafikkstøy fra E18. Planområdet ligger i sin helhet innenfor gul støysone
med støynivåer Lden 55-65 db.
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Utsnitt av støysonekart fra kommunens nettkart (Statens vegvesen, 2016).

3.4. Risiko- og sårbarhetsanalyse
En egen risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført for planarbeidet og ligger som vedlegg til
planforslaget. Definert, mulig risiko gjelder masseutglidning siden området har mulighet for
kvikkleire pga marine avsetninger.
Det er ikke vurdert behov for særskilte avbøtende tiltak. Risikoanalysen har følgende
oppsummering:
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Mulige hendelser:
Hendelse 2. Utglidning pga marin havavsetning i området:
Området kan ha forekomst av kvikkleire pga marine avsetninger. Fare for utglidninger må
utredes og nødvendige tiltak mot utglidning iverksettes før planen realiseres. Ved utglidning vil
konsekvensene være alvorlige. Siden tiltak iverksettes vurderes sannsynligheten for uønsket
hendelse som liten.
Ref. hendelse 19. Fare for ulykke med gående/syklende.
Skolebarn ferdes i området, men tiltak med ekstra fotgjengerfelt og G/S-vei er innarbeidet i
planforslaget. Fare for trafikkulykker anses derfor ikke som ekstraordinær, men normal.
Planlagt boligområde ligger så sentrumsnært at mye transport sannsynligvis vil skje ved gange
eller sykling. Fare for trafikkulykker anses derfor ikke større enn det en må regne som normalt.
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4. PLANFORSLAGET
4.1

Generelt

Planforslaget legger til rette for oppføring av totalt opp til 42 nye boenheter, avhengig av om
kommunen vil overta bygget på BKS1, og ha dette med tjenestetilbud, eller ikke.

Planforslaget, datert 15.02.2022
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Dersom BKS1 blir med tjenestetilbud, blir det 6 boenheter her. Hvis ikke, åpner planen for et 3
etasjes bygg med ordinære leiligheter. Adkomst til dette bygget kan da være via gangbro fra
BKS2, og inn i 2 etg. Bygget vil ha mulighet for heis, men ikke krav, og leilighetene kan bli
rimeligere. Parkering for BKS1 må da samlokaliseres med p-kjeller under BKS2, og ikke tilbys til
alle boenhetene.
Planen legger opp til p-kjeller under bakken for alle boenhetene, men lokalisert under BKS1,
BKS3 og BKS4.
Arealtabell på bakkeplan
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Arealtabell under bakken

4.2

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse

Området er lagt til rette for en kombinasjon av ordinære boenheter i BKS2 og BKS3 (inntil 24
boenheter), samt boenheter med tjenestetilbud i BKS4 (6 boenheter). Innenfor BKS1 er det
mulighet for enten 6 boenheter med tjenestetilbud, eller opptil 12 ordinære leiligheter i et 3.
etasjes bygg. Til sammen for alle delområdene, opptil 42 leiligheter.

Planforslaget
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Utsnitt fra illustrasjonsplan

Kommunen har uttrykt et ønske om høy utnyttelse når jordbruksareal først skulle bebygges. Ref.
fra oppstartsmøtet. Utnyttelsesgraden er satt til %BYA = 50-95%.
Ved å blande boliger for personer med funksjonsnedsettelse, (BKS1) BKS4, med ordinære
boliger, (BKS1) BKS2 og BKS3, er tanken å unngå følelsen av institusjon i området.
Siden et hovedmål for planarbeidet har vært tilrettelegging for boliger med tjenestetilbud, har
disse vært planlagt detaljert for å hensynta arealbehov og regelverk for denne gruppen. Det har
vært flere medvirkningsmøter med personalet for brukerne for å sikre riktige funksjoner og
arealer i byggene og for utearealene. Disse beboerne får leiligheter med egen inngang og
veranda, samt fellesarealer inne. Det er også noe areal til administrasjon.
For de ordinære boligene i (BKS1), BKS2 og BKS3 foreslås to firemannsboliger og to
leilighetsbygg med 3 etasjer. Disse kan ha henholdsvis opp til 12 leiligheter i BKS1, 8 i BKS2 og
16 i BKS3. Siden bebyggelsen trappes oppover, vil balkonger og verandaer få gode lysforhold.
Illustrasjonsplanen viser planlagt bygg for leiligheter med tjenestetilbud på arealene BKS1 og
BKS4. For BKS1 kan altså dette bygget isteden bli et 3 etasjes leilighetsbygg med ordinære
boenheter, dersom kommunen ikke vil overta bygget. Kommunen har stilt krav om all parkering
under bakken. Planen har p-kjeller under 3 av delområdene, og vil dekke parkeringskravet for
alle boenhetene. For sentrumsnære boliger er imidlertid parkeringskravet et maks.krav på én
plass pr. boenhet.
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Topografien i området er stigende fra rundkjøringen og opp mot Jappa skole. Det er ca 10%
stigning med fall mot vest. For best mulig terrengtilpassing og solforhold er byggene lagt på
ulike høyder oppover. Første platå, BKS1, ligger en drøy meter over Frivoldveien i vest. Videre
er BKS2 løftet 3,5 meter, BKS3 3,5 meter over BKS2, og BKS4 er løftet 3,0 meter over BKS3.

Bebyggelsen sett fra Frivoldveien og mot nord

Terrengsnitt - sett fra Frivoldveien og mot nord

3D illustrasjon – utsikt mot nordøst
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3D illustrasjon mot sørøst 2

3D-illustrasjon - utsikt mot sydøst, fra gateplan

3D illustrasjon mot nordøst, fra gateplan
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Utearealer og lekeplasser
BKS2 og BKS3:

Eplehaven ligger sentrumsnært, i sone B, og i kommuneplanens bestemmelser står følgende:

I planforslaget er det regulert inn egne lekeplasser og uteoppholdsarealer for hvert av
delarealene. Kommunens generelle krav til leke- og uteoppholdsarealer, sammenstilt med
planens innhold, er beskrevet i tabellen under (totalt for planen ved maks. antall boenheter):

Planforslaget – lekeplasser og uteoppholdsarealer
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At det er noe for lite lekeareal i forhold til det generelle kravet bør, etter vår oppfatning, kunne
oppveies av overskuddet av uteoppholdsareal, samt at boligområdet ligger kloss på Jappa skoles
store lekearealer flere steder. Det er dessuten fine skogsområder i umiddelbar nærhet for de
voksne og de litt større barna. Fløyheia ligger like ved, og dette er et fint grøntområde til både
turer og lek. Området er også sikret i grøntstrukturplanen til Grimstad kommune. Levermyr har
også store arealer for lek og sportsaktiviteter. Vi mener derfor det er god tilgjengelighet til andre
tilstrekkelig store, offentlige lekeplasser, byrom og friområder i tilgrensende områder. Figur 41
lenger nede, viser en oversikt over lekeplasser og friområder i en radius på 500 m fra området.
Med godt utstyrte og solrikt beliggende lekeplasser (utformet etter §2.8.5) i hvert av
delområdene, samt umiddelbar nærhet til gode områder rundt, mener vi forslaget tilfredsstiller
kommuneplanens §2.8.1.
Etter vår vurdering er dette gode argumenter for å kunne akseptere en mindre fravikelse fra
arealkravet for lekeplasser innenfor planen.
Lekeplassene inngjerdes med f.eks. sveiset nettinggjerde med tverrligger, og nødvendige
støyskjermer. Støyskjermene skal være en tett vegg med 1.7 m høyde iht. støyrapport.

Utsnitt fra illustrasjonsplanen

BKS1 og BKS4:

For disse boenhetene (dersom BKS1 blir med tjenestetilbud) er de generelle kravene til leke- og
utearealer:
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Utearealene er store, mens lekeområdene er litt under kravet (som ikke er absolutt, siden vi er i
sone B).
Det har vært flere møter med fremtidig brukergruppe og personalet for disse. De har kommet
med innspill på utforming av boliger og fellesarealer samt arealbehov ute og inne.
Det har kommet klart frem i løpet av disse møtene at brukerne ikke benytter utearealer i særlig
grad. De er inne i 90% av tiden. Aktiviteter skjer enten inne eller foregår andre steder, slik at de
fraktes i minibuss til aktivitetsstedet. Det er derfor enighet om at det ikke er behov for store
utearealer. På bakgrunn av tett dialog med brukerne og personalet har derfor BKS4 med
utearealer fått en god utforming etter vår mening, og har det nødvendige arealet ute og inne.
Hver leilighet er fullt utstyr med bad, kjøkken og fellesareal. Evt. behov for tilleggstjenester vil
variere fra beboer til beboer.

Ny
lekeplass

Lekeplass Fotballbane
skole

Turområde
Idrettsplass

Lekeplas
s

500m
Illustrasjon utearealer og lekeplasser

Dersom BKS1 blir ordinære leiligheter, blir tallene slik:
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De avsatte leke- og uteoppholdsområdene i dette delområdet, vil ha universell tilgjengelighet. Ut
over disse grøntområdene, vil beboerne ha god tilgang på leke- og uteoppholdsarealer i
nærheten. Det gule området i BKS1 er formet etter aktuell 2-etasjes bebyggelse med
tjenestetilbud. Dersom det blir ordinære leiligheter, er det sannsynlig at bygningsmassen blir mer
konsentrert i vest, og med 3 etasjer. Det vil da bli mer areal til grønnstruktur innenfor det gule.

Universell utforming:

Alle lekeplassene og uteoppholdsarealene får universelt utformet adkomst, da hvert delområde
har egne lekeplasser og uteoppholdsarealer på sitt nivå. I byggene uten krav til heis (BKS2 og
BKS4) er det ikke krav om universelt utformet adkomst.

Utsnitt av illustrasjonsplan
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.3.1 Parkering
Kommuneplanens bestemmelser til parkeringsdekning for boliger i sone B, sier:

Kommuneplanens krav for de ordinære boligene er maks.1 p-plass pr. boenhet, og min. 0,25 pr.
boenhet til besøkende. Innenfor BKS2 og BKS3 kan det være opp til 24 boenheter, som gir krav
om maks 24 p-plasser til boenhetene, og min. 6 til besøkende = maks 30 totalt. Dette ivaretas i pkjeller under BKS3. P-kjelleren har også plass til sykkelparkering og boder.
Dersom BKS1 blir ordinære leiligheter (12 enheter), er avsatt areal under bakken i dette området,
stort nok til å dekke behovet for både bil- og sykkelparkering, samt boder og et ev. heis/trapperom. BKS1 kan også bygges med adkomst via gangbro fra BKS2 og inn i 2.etasje. Bygget
kan dermed bli uten heis. Parkering kan samlokaliseres med BKS2 og BKS3, dersom man ikke
tilbyr p-plass til alle boenhetene. Leilighetsbygget kan da bygges rimeligere og tilbys til lavere
pris.
For (BKS1 og) BKS4 reguleres ikke som institusjon selv om det blir leiligheter med
tjenestetilbud. Parkeringskravet der derfor det samme som for de andre delområdene. Arealet til
p-kjelleren under BKS1er satt romslig for å kunne tilpasses bygget over bakken, og gi dette
fleksibilitet mht. plassering.
4.3.2 Kjøreveier og adkomst
Eksisterende vei, Frivoldveien, opp til Jappa, er 6 m bred og har opphøyet G/S-vei på sydsiden
av veien. Veien har ca 10% stigning fra rundkjøringen og opp til skolen.
Atkomstvei A3: eksisterende vei, Frivoldveien, er en vei i klasse A3 med fortau.

Atkomstvei A3
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Atkomst til planlagt boligområde er tenkt fra eksisterende vei, Frivoldveien, som går opp til
Jappa skole. Planlagt bebyggelse er foreslått lagt på naturlige trappede nivåer etter terrenget, og
følger også stigningen til eksisterende vei. Det er derfor valgt å legge avkjørsler trinnvis oppover
bakken med totalt 3 nye avkjørsler. Dette gir direkte og arealeffektiv atkomst til de ulike
platåene. Internveiene videre fra disse avkjørslene blir liggende på tvers av jordets
stigningsretning og kan derfor etableres uten fall. Biler kan stå flatt før utkjøring på Frivoldveien
(se foto av eksisterende avkjørsler under), slik at man med god sikt til trafikken på denne, kan
sikre en trygg utkjøring, på tross av at Frivoldveiens stigning. Dette minsker ulempen med at vi
ikke kan etterkomme kravet om maks 7% stigning ved avkjørsler i denne planen. En ev utflating
av Frivoldveien i hver avkjørsel for å etterkomme krav om 7% stigning, ville føre til brattere vei
mellom avkjøringene, noe som etter vår mening ikke ville gjøre sikkerheten noe bedre.
I skisse- og mulighetsstudiefasen ble det vurdert flere utforminger av atkomst, deriblant separat
atkomst fra nordsiden, atkomst fra øst (ved eksisterende vei), direkte innkjørsel i felles
parkeringskjeller mm. Grunnet topografien i området ble det gjennom mulighetsstudiene klart at
den beste løsningen er separate avkjørsler til 3 av platåene.
All trafikk internt i delområdene begrenses til inn- og utkjøring til p-kjellerne. BKS2 og BKS3
vil ha felles avkjørsel og p-kjeller. Dersom BKS1 blir ordinære leiligheter, er det mulig å fjerne
avkjørselen til dette området, og ha også denne felles med BKS2 og BKS3. Gangbro fra BKS2
og inn til 2.etg. i BKS1, kan da være aktuell adkomst.
Frivoldveien er en eksisterende vei som ikke endres. Nye avkjørsler blir etablert på samme måte
som de to eksisterende i øvre del av Frivoldveien. Disse ligger også uten stigning, på tvers av
terrengets fallretning, og kommer rett ut i Frivoldveiens 10% stigning. Man har god sikt og står
flatt før man kjører ut i veibanen.
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Avkjørsel til Jappa skoles p-plass.

Adkomstvei til gården i nord. Krysset oppleves som flatt, oversiktlig og trygt.
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Vianovas 3D-modell for avkjørslene

Vei-modellen over viser tidligere forslag med 4 avkjørsler. 3. avkjørsel nedenfra, er fjernet i
aktuelt forslag.

Avkjørsel til BKS1. 1 m mellom hver profil.

Tverrprofilene over viser Frivoldveien som en grå terrenglinje, og internvei som sort, tydelig
tverrprofil. Det er 1 m mellom hver tverrprofil. Første profil viser hvordan internveien er
avpasset til Frivoldveiens 10% stigning. De neste profilene viser hvordan internveien gradvis
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vrir seg, til man oppnår riktig helling for p-plassen der denne begynner. I løpet av 9 m oppnår
man 3% helling for p-plassen SPP1. Profilene under viser det samme for hver internvei. Når man
ser på eksisterende avkjørsler øverst i Frivoldveien, ser man at dette i praksis fungerer fint og
avkjørsler fremstår som flate. Se figur 43 og 44 lenger oppe.

Avkjørsel til BKS2 og BKS3. 1 m mellom hver profil.
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Avkjørsel til BKS4. 1 m mellom hver profil.

I tverrprofilene under vises Frivoldveien som sort, tydelig linje, med eksisterende terreng som
grå terrenglinje til hver side. Påkobling av internveiene fra BKS1- BKS4 kommer inn fra
venstre.

Tverrprofil av Frivoldveien. Internvei til BKS1 inn fra venstre.

Tverrprofil av Frivoldveien. Internvei til BKS2 og BKS3 inn fra venstre.
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Tverrprofil av Frivoldveien. Internvei til BKS4 inn fra venstre.

Planen «GS-vei Frivolldalen» er under utarbeidelse av Asplan Viak AS. Sydlig ende av denne
planen inneholder rundkjøring samt tilpassing til Frivoldveien opp til Jappa skole og ut til
Storgata. Rundkjøringen fra planen «GS-vei Frivolldalen» er innhentet fra Asplan Viak AS og er
innarbeidet i planen for Eplehaven for å sikre riktig tilpassing.

Utsnitt av Asplan Viaks plan for G/S-vei Frivolldalen. Ikke vedtatt ennå.

I «GS-vei Frivolldalen» er det lagt opp til fotgjengerfelt to steder ved rundkjøringen for å sikre
trygg atkomst fra o_SF1.3 og inn på eksisterende o_SF1.1 ut til Storgata og opp til Jappa skole.
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Planforslaget "Frivoldhaven" med gang-/ sykkelveier

I planforslaget «Frivoldhaven» er det tenkt en strekning med gang-/sykkelvei (o_SGS6) og et
fotgjengerfelt høyere opp mot Jappa skole for at barn fra BKS2 og BKS3 skal ha sikker
overgang til eksisterende o_SGS5 opp til skolen. O_SGS5 er adskilt fra kjøreveien, med et 1m
bredt sideareal på hele strekningen opp til skolen. Dette vil sikre at barn ikke så lett kommer ut i
veibanen, og det vil forhindre biler i å skli inn på GS-vei ved glatt føre.
Fotgjengere fra BKS1 krysser Frivoldveien ved rundkjøringen, og benytter deretter gang/sykkelvei opp til skolen.
4.3.3 Adkomst for utrykningskjøretøy ved brann
I veiledning for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper i Grimstad kommune står det:

Man har altså 50 m rekkevidde med brannslanger.
Veien må være minst 4 m bred og stigningen maks. 12,5 % stigning. Avkjørsler må ha
svingradius på 12 m.
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Frivoldveien er 6,0 m bred i nedre del av bakken og 5,5 m høyest oppe ved skolen, og har en
stigning på ca 10%. I utsnittene under vises at en 12 m lang lastebil med svingradius 12 m
kan komme inn på alle atkomstveiene i planområdet. Rød stiplet sirkel har radius 50 m og
viser derfor at man kan nå alle bygninger med brannslange fra atkomstveiene og
parkeringsarealene.

Lastebil 12m lang, kan nå bygg i BKS1, BKS2 og BKS3 med 50 m slange
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Lastebil 12m lang, kan nå bygg i BKS1, BKS2 og BKS3 med 50 m slange

Lastebil 12m lang, kan nå bygg i BKS3 og BKS4 med 50 m slange

Det er lagt opp til at brannbilen rygger ut fra atkomstveiene og kjører opp til skolen for å snu.
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4.3.4 Atkomst for renovasjonsbil
Det er planlagt nedgravd
renovasjonsanlegg innenfor
felt BRE1. Området blir
overkjørbart og
renovasjonsbilen (vist med
skravur – 12 m lang
lastebil) kan kantparkere 1,4
m inn på området ifølge
avstandskrav for nedgravde
anlegg. Fri kjøreveibredde
ved siden av bilen er 4,8 m.
Sikten er god fra svingen
øst for renovasjonsområdet
og ned til der
renovasjonsbilen vil stå
parkert. Man vil derfor ha
god tid til å stoppe, også
dersom det er glatt. En
skliende bil vil fortsette rett
fram i svingen, og ikke
treffe en renovasjonsbil som
er parkert rundt en sving til
høyre.

Utsnitt av nedgravd renovasjonsanlegg. Skravur viser 12 m lang lastebil

G/S-veien er her godt
adskilt fra kjøreveien,
med bredt sideareal og
en nivåforskjell. Det er
lite trafikk opp bakken
til Jappa skole, og
farten er lav pga
svinger og fall på
veien. Sikkerheten for
myke trafikanter vil
være god.
Nivåforskjell mellom kjørevei og GS-vei. Renovasjonsområde helt til høyre, rundt
svingen.
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Oversiktsbilde som viser plassering av renovasjonsområdet langs Frivoldveien

4.4

Vann, avløp og overvann

Siv. Ing. Øivind B. Berntsen AS ble engasjert til å vurdere løsning for vann, spillvann, overvann
og slokkevann for Eplehagen:
Planområdet ligger i nærheten av etablert infrastruktur for vann og avløp med følgende
dimensjoner:




160/315mm vannledning
315mm overvann
160/315mm spillvann
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Kart viser planområdet innringet i blått med eksisterende VA-anlegg.

Spillvann for planen kan løses i Frivollveien i kum øst for rundkjøring og i kum i bakken opp til
Jappa. Foreløpig antatt samtidig belastning på spillvannsledning er ca. 8.2 l/s via en 160mm
ledning/to 110mm
Forbruksvann kan løses i Frivollveien i kum øst for rundkjøring og i kum opp til Jappa.
Foreløpig antatt samtidig belastning på vannledning er ca. 5 l/s via en eller to 63mm ledninger.
Ledninger for forbruksvann kan eventuelt benyttes til boligsprinkler iht. NS-16925 om sprinkler
blir aktuelt.
Det er ikke kontrollert om det fysisk finnes slokkevannsuttak etablert i området. Det antas at det
er tilgjengelig slokkevann for 50l/s. Det ligger i dag både 160VL og 150VL fram til rundkjøring.
Det finnes en 315 VL nordøst som tilfører disse vann.
Overvann fra området er planlagt ført inn på eksisterende 315mm ledning som renner ut i bekk
vest for planen, ved begrenset kapasitet finnes det mulighet for enkel fordrøyning innen
planområdet, eller egen overvannsledning ut til bekk i vest.
Skisse under viser en overordnet løsning på VA-internt i planområdet.
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Eksisterende infrastruktur er antatt å ha kapasitet for håndtering av planlagt bygningsmasse
sammen med etablering av slukkevann. Det ligger til rette for at planen kan tilkoble seg
eksisterende VA-nett som ligger i nærheten.
Vurderinger er utført på et overordnet nivå og detaljprosjektering må utføres på et senere
tidspunkt.

4.5

Energinett/ trafo

Luftkabel som strekker seg nord/ syd
i dag, må legges i bakken.
Det vil være behov for ny nettstasjon
for planlagt bebyggelse. Generelt
tillates disse bygd utenfor regulerte
byggegrenser og kommer i tillegg til
tillatt utnyttelsesgrad. De skal
generelt ha 5 m byggegrense rundt
seg og ikke plasseres nær lekeplasser.

Eksisterende luftstrekk som må legges i bakken
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I planen legges trafo ved
avkjørselsveien for boligene med
tjenestetilbud, øverst i feltet.
Boligbebyggelse vil minimum være
12,7 m unna.

Trafoens plassering i planforslaget. 1 m fra boder.

4.6

Forholdet til estetisk veileder

Til grunn for vår estetikkvurdering legger vi kommunens veileder utarbeidet av estetikkutvalget og
vedtatt av kommunestyret 4. mai 2009. Denne vurderingen forholder seg til veilederens kapittel 8
som omhandler utforming av nyere boligfelt.
Veilederen legger premissene for de forhold som skal vurderes i plan- og byggeprosessen og som
kommunen skal vurdere tiltaket mot.
Eiendommen på Frivold springer historisk ut fra nabogården og har i de senere 80-100 år vært
benyttet til fruktdyrking, frem til på 90-tallet. Det har etter det ligget brakk. Sammen med arealene
som i dag omfatter Jappa skole og arealene lengre nordvest er dette området ikke lenger å være
bærekraftig som landbruk eller friareal. Omgivelsene preges av eldre, frittliggende bebyggelse, til
dels antatt verneverdige, gamle tidligere Grimstad Sykehus. Området som nå reguleres til boliger
har en naturlig helning mot vest, og et relativt bratt terreng som krever en form for terrassert
bebyggelse, og en håndtering av forholdene til ettermiddagssol og normale vindretninger.
Eiendommen ligger eksponert mot Frivolldalen og er berørt av trafikkstøy fra E18, både nåværende
og fremtidig trasse. Dette blir ivaretatt som ledd i arkitekturprosjektering.
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Den estetiske veilederen tar opp de ulempene som kan vises i nyere feltutbygging der estetiske
forhold ikke er tilstrekkelig hensyntatt. Tidligere løsninger har fått dette til på en mer organisk
måte, - og veilderen trekker noen betraktninger om dette for nyere felt som her:

Det skal ikke foretas annet terrenginngrep enn masseutskifting for å stabilisere grunnen. Det er
ingen eksisterende vegetasjon å ta hensyn til, slik at området vil bli opparbeidet i et skrånende
terreng med myke overganger mellom terrassene fra det laveste planet opp til det øvre platået. Her
skal det etableres et bokollektiv for 6 ungdom med behov for støttefunksjoner fra kommunen. Det
skal her etableres fellesarealer og trivelige uteplasser. Det er dette prosjektet som legger premissene
for arkitekturen for hele feltet.
Veilederen har betraktninger omkring tilfeldig hensatte objekter i nye områder. Dette har vi ivaretatt
slik at det er avsatt parkeringsarealer for alle boligene, antallet redusert til en plass per bolig i tråd
med nye retningslinjer. Det etableres et felles anlegg for avfallshåndtering etter modell av andre
områder der avfallet plasseres i sentral beliggende og nedgravde kontainere.
Arkitekten har vurdert de gitte omgivelsene som så fremmede for det formålet som skal ivaretas i
dette prosjektet, at det vurderes at området gis sin egen enhetlige formspråk som springer ut fra
ønsket om store lysflater i leilighetene. Området knytter seg ikke til noe fortettingsstrategi eller
lignende problemstillinger, - snarere gir den avgrensede formen på eiendommen anledning til å la
arkitekturen gjenspeile funksjonalismens klare fortrinn der terrassert bebyggelse skal være i
samspill og harmoni med egne prinsipper og løsninger.
Prosjektet er formet på landskapets egne premisser, der terrengfallet ivaretas med byggenes fasader,
parkeringsdekning i underetasjene, og slik at terrenget skrånes og beplantes i myke overganger i
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stigningene. Området har ikke særlig eksponering mot områder som det vil provosere, da
landskapet med åpne jorder foran tilsier at det er langt til områder der allmennheten ferdes.

5 KONSEKVENSUTREDNING/ VIRKNINGER
Planenheten i Grimstad kommune har stilt krav om konsekvensutredning (som del av
planbeskrivelsen) siden formålet i kommuneplanen er «offentlig eller privat tjenesteyting» med
tanke på utvidelsesmulighet for Jappa skole, mens formålet i planforslaget er «bolig».
Det er derfor utarbeidet en konsekvensutredning for følgende temaer som ble vedtatt i
planprogrammet:
TEMA DET SKAL VURDERES UTARBEIDET EGEN FAGRAPPORT FOR

Tema

Hva skal utredningen inneholde?

Støy

-

Grunneier Scott Nilsen

Støyutredning knyttet til støy fra E18.

Eksisterende
dokumentasjon
-

Kommuneplanens
temakart for støy. Deler
av området i gul sone.
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TEMA SOM KUN SKAL BESKRIVES OG ILLUSTRERES I
PLANBESKRIVELSEN
Tema

Hva skal beskrivelsen inneholde?

Barn og unges
interesser

-

Barns bruk av arealer.
Kartlegging av skolevei, barns
bevegelser i og gjennom området.

Barnehager og skoler

-

Barnehager og skolers bruk av
området.
Skoleveier til aktuelle skoler.
Skolekapasiteten må vurderes.
Markere barnehager/ skoler/
skoleveier på kart.
Beskrivelse av grunnforhold

-

Geotekniske forhold

-

Eksisterende
dokumentasjon
-

Registreringer, f.eks.
barnetråkk.

-

Tilgjengelig
databaseinformasjon
Mulig
rekkefølgebestemmelse

-

Biologisk mangfold

-

Oppfylle kravet til kunnskap om
naturmangfold i
naturmangfoldloven § 8.

-

Tilgjengelig
databaseinformasjon

Grønnstruktur

-

Kommentar til grønnstruktur i
området og tilknytning til
tilstøtende områder.

-

Eksisterende planer

Ledningsnett og
annen infrastruktur

-

Kartlegge nett og
infrastruktur/kapasitet.

-

Tilgjengelig kartinfo.
Kommunalteknisk
enhet.

Barn og unge

-

Plassering av arealer til barn og
unge.
Arealer til lek og opphold
Skoleveg

-

Eksisterende reg.planer
og plassering av
eksisterende
lekeplasser og
skoleveg.

-

Universell utforming

-

Analyse av adkomst og
tilrettelegging for tilgjengelighet
innenfor planområdet.

-

Arkeologi

-

Utsjekk av området for registrerte
fortidsminner
Området er satt til byggeformål i
overordnende plan.

-

-
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Vurdering av områdets helhet og
føringer for ny bygningsmasse.
Analyse av landskap, topografi,
eksisterende bebyggelse mm.
Bilder fra befaring
Konsekvensutredning av
omdisponering av dyrka mark til
aktuelle formål.
Vurderinger opp mot ny nasjonal
jordvernstrategi.

-

-

Eksisterende
flyfoto/skråfoto.
Eksisterende planer.

Nasjonal
jordvernstrategi
Tilgjengelig kartinfo.
Overordnende planer
Landbruksplan i
kommunen og
landbruksenheten

Konklusjon/ oppsummering

Det vurderes «middels positiv», «ingen negativ» til «liten negativ» konsekvens for alle utredede
tema. Hvert tema er oppsummert i dette kapittelet. Tiltak er innarbeidet i planen for så godt som
mulig å forebygge mulige negative konsekvenser. Vi anser derfor at negative konsekvenser er
minimale.
Utreder skriver følgende i oppsummeringen i KU-dokumentet:
Barn og unges interesser:
Barns bruk av området: «Liten positiv» konsekvens.
Skolen bruker av og til jordet til utedager om vinteren, men har mange andre store og gode
uteoppholdsarealer i nærheten. Barn blir derfor i veldig liten grad skadelidende av å miste jordet.
Barn som bosetter seg i de nye boligene vil få veldig kort og trygg skolevei, og bo nær fine
frilufts- og lekearealer.
Skolevei: «Ingen negativ» konsekvens.
Planen legger opp til flere fotgjengerfelt og adskilt G/S-vei fra kjørevei på hele strekningen opp
til skolen. På deler av strekningen er det lagt opp til G/S-vei på begge sider av Frivoldveien. Lav
hastighet, flere fotgjengerfelt og godt adskilt kjørebane fra G/S-vei, mener vi gir «ingen negativ»
konsekvens for barnas skolevei, hvis skolen og veimyndighet får på plass klarere kjøreregler for
foreldretrafikken slik at denne ikke stopper i rundkjøringen og er et hinder for bussen.
Tiltak: Ved å legge inn flere fotgjengerfelt i bakken, og skille G/S-veien fra kjøreveien på hele
strekningen, mener vi barnas skolevei er trygg.
Skolekapasitet: «Ingen negativ» konsekvens.
Jappa skole og Frivold skole har samlet sett nok kapasitet til forventet antall elever fram til 2027.
Løsningen ligger i å fordele elevene etter nye skolegrenser vedtatt i 2018 som betyr at flere
elever vil begynne på Frivold som tidligere ville hørt til Jappa skole.
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Geotekniske forhold: «Ingen negativ» konsekvens.
Rapport fra Dagfin Skaar AS konkluderer med at det ikke er fare for kvikkleireskred.
Biologisk mangfold: «Ingen negativ» konsekvens.
Det er ingen registreringer innenfor planområdet.
Støy: «Ingen negativ» konsekvens.
Støyfaglig rapport er utarbeidet og nødvendige tiltak innarbeidet i planen.
Grønnstruktur: «Ingen negativ» konsekvens.
Kommunens grønnstrukturplan påvirkes ikke av tiltaket.
Universell utforming: «Positiv» konsekvens.
Det er ikke krav om universell utforming av lekeplass og adkomst til denne, for boliger uten krav
til heis (2 etasjer). Boligene i BKS2 og BKS4 har kun 2 etasjer og har ikke krav om heis. BKS1
og BKS3 har mulighet for 3 etasjer, og får dermed krav om heis. Planen har likevel alle
lekeplassene på samme nivå som byggene de tilhører. Disse får derfor universell tilgjengelighet.
Lekeplassen vil ha trillbart dekke og flere lekeapparater kan være tilpasset barn med
funksjonsvansker.

Landskapsestetikk: «Middels positiv» konsekvens.
Jordet er grønt i dag, men lite synlig pga. høy og tett hekk. I gjeldende formål «privat eller
offentlig tjenesteyting» ligger mulighet for skolebygg eller annen større bebyggelse. Planlagt
boligbebyggelse vil være i småskala, være tilpasset eksisterende eneboligbebyggelse rundt, ha
god ryggdekning av heiene rundt og trappes etter terrenget.
Arkeologi: «Ingen negativ» konsekvens.
Arkeologiske undersøkelser konkluderte med at det ikke var potensiale for fornminner i området.
I forbindelse med byggingen av Jappa skole er steinmasser fylt på, området er planert ut i noen
grad, søppel gravd ned og dreneringsrør lagt.
Ledningsnett og offentlig infrastruktur: «Ingen negativ» konsekvens.
Eksisterende luftstrekk legges i bakken. Trafo etableres etter AE´s krav. Skisse for håndtering av
VA og overvann er utarbeidet av Øivind Berntsen AS, slik at det er dokumentert at dette lar seg
løse.
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Totalvurdering: Tiltaket vurderes å ha ingen negative konsekvenser etter forebyggende tiltak.

Ved forrige kommuneplan kom området på ca. 9,4 daa inn som offentlig tjenesteyting for å
kunne benyttes ved behov for utvidet skolekapasitet ved Jappa skole. Formålsendringen fra
landbruk til offentlig tjenesteyting ble akseptert av Fylkesmannen i brev av 04.03.2011.
I oppstartsmøtet ble det slått fast at Jappa skole ikke har behov for å benytte «Eplehaven» til
utvidelse av skolen. «Ref. sak i aug.». Det fins også dokumentasjon av intern kommunikasjon
mellom bygg- og eiendomstjenesten og kultur- og oppvekstseksjonen (d.nr. 17/6960-25) der det
klart sies at «kommunen og skolen ikke har behov for arealet (gnr./bnr. 200/1914) som ligger
regulert til offentlig tjenesteyting i kommuneplanen.
Kommunen stilte seg positive til utbygging til boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
ved oppstart av planarbeidet.
Forslagstiller la først
frem ønske som kun
dekket en liten del av
hele eiendommen og
det ble diskutert hva
det resterende arealet
kunne benyttes til.
Kommunen påpekte
viktigheten av en god
utnyttelse av
området. Jordet er
inneklemt og vist
som 2.prioritets
jordbruk i
kommunens
landbruksplan.
Kommunen mente at
ved å omdisponere
og bygge ned
jordbruksareal måtte
utnyttelsen av
området være høy.
Det ble derfor
utarbeidet et
planforslag med
høyere utnyttelse.
Utsnitt av plankart
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Barn og unges interesser

Barns bruk av området:
I møter med Jappa- og Grimstad skole har det kommet fram at skolen bruker jordet til skilek og
aking på utedager, etter avtale med grunneier. Skolen har imidlertid turområde og gapahuk på
Fløyheia, samt mye utearealer og akebakker på Fladefjellheia nord for skolen. Omkring
Levermyr er det også store utearealer til disposisjon.

Gapahuk

Orienteringskart som viser skolens mye brukte turområder
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Ny
lekeplass

Lekeplass Fotballbane
skole

Turområde
Idrettsplass

Lekeplas
s

500m
Konsekvens av tiltaket mht. barns bruk av området:
Ved utnytting av jordet til formålet «offentlig eller privat tjenesteyting» er det usikkert hva
arealet ville brukes til siden kommunen har konkludert med at de ikke trenger arealet til utvidelse
av skolen. I formålet ligger imidlertid mulighet for utbygging, som sannsynligvis ville frata
skolebarna mesteparten av arealet for uteaktivitet. Ved å ikke bygge arealet ned, ville kommunen
ha mulighet til omregulering til et grønnere formål på et senere tidspunkt, men en slik utnyttelse
ligger ikke i formålet i dag. Ved å bruke arealet til konsentrerte boliger gis flere barn mulighet
for kort og trygg vei til både skole og fritidstilbud. Kommunen er positiv til høy utnyttelse.
Konklusjon: «Liten positiv» konsekvens
Skolebarn mister muligheten til å benytte akkurat dette jordet til uteaktivitet noen ganger på
vinteren, men kan lett benytte alle de andre områdene de har. Barn som flytter til de nye
boligene, får kort og trygg skolevei og frilufts- og lekearealer rett ved.
Skolevei:
I Grimstad kommunes trafikksikkerhetsplan står det:
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Det er nylig etablert G/S-vei fra krysset ved Egeliveien og opp til Jappa skole. Deler av
strekningen har rekkverk som sikrer mot sammenstøt mellom gående, syklende og kjørende på
det stykket der veien og GS-veien er smalest. G/S-veien ligger på samme side av Frivoldveien på
hele strekningen fra Storgaten og fram til skolen. Gående og syklende fra sentrum behøver derfor
ikke å krysse veien for å komme til og fra skolen.

Statens veivesen har, i sin tilbakemelding på melding om oppstart, vurdert teknisk standard på
krysset Frivoldveien/ FV.48 (Storgata) og anser krysset som trafikksikkert, og at det har
kapasitet til å ta den trafikkøkningen planforslaget medfører, samt anleggstrafikken.
Det fins ikke trafikkmengdemåling for veien, men veien er liten og ender i grusvei like etter
rundkjøringen.
Trafikken langs Frivoldveien er vanligvis liten, med unntak av i tiden rett før skolestart og -slutt.
Det er også 30-sone hele veien. Intensjonen med «Hjertesone» rundt skolene i Grimstad er at det
skal være så nær bilfritt som mulig. Foreldre oppfordres til å ikke kjøre barna til skolen.
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Skolebussen kjører inn
til rundkjøringen og
stopper i denne for avog påstigning av
skolebarn.
FAU har kritisert at det
ikke fins parkeringsplass ved rundkjøringen,
slik at foreldre som
kjører barn til skolen må
stoppe i rundkjøringen,
noe som kan skape kaos.
Barn som bosetter seg
innenfor planen vil gå til
skolen, og vil heller ikke
komme i kontakt med
trafikken i rundkjøringen.

Vegvesenet regner 4 bilreiser pr boenhet pr døgn, Grimstad kommune 5. I et så sentralt område
som Eplehaven, må man regne med at trafikken blir mindre enn dette. Parkeringsdekningen er
bare akkurat innenfor kravet, og det er sammenhengende G/S-veinett både til sentrum og
nordover i Frivolddalen. I tillegg kommer at minst 6 av boligene er for unge med tjenestebehov.
Dvs. at de ikke kjører egen bil, men blir fraktet i minibusser hvis de skal på aktiviteter.
Personalet til disse boligene kommer én gang om morgenen og reiser sannsynligvis igjen etter at
skolebarna har sluttet skoledagen. Ingen trafikk fra boenhetene i Frivoldhaven vil stoppe i
rundkjøringen, slik foreldre gjør ved skyss av skolebarn. Det er nettopp ulovlig stopping og
parkering i rundkjøringen som skaper trafikkfarlige situasjoner når bussen kommer samtidig.
Bussen får ikke stoppet på holdeplassen fordi foreldre opptar plassen.
Iht. «hjertesone»-intensjonen med bilfritt område rundt skolen, oppfordres foreldre til ikke å
kjøre barna til skolen. Her må skolen drive holdningsskapende arbeid for å få ned trafikken. Det
er en slippsone langs veien, syd for Egeli, som er tenkt for foreldre til skolebarn. Denne brukes i
liten grad i dag. Årsaken har vært at foreldre anser det utrygt å la barna gå forbi den kommunale
boligen Egeli. Den er imidlertid ikke lenger i bruk som dette, og G/S-veien forbi Egeli gir en
mye tryggere skolevei, adskilt fra Frivoldveien, enn om de slippes av i rundkjøringen.
Trafikkproblemene må løses ved skilting, trafikkdirigering og holdningsarbeid overfor
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foreldrene, slik at disse ikke stopper i rundkjøringen for slipp av skolebarn, samtidig med
skolebussen.
Konsekvens av tiltaket mht. skolevei:
Totalt sett antas trafikkøkningen som følge av tiltaket å bli nokså begrenset, og det er lite trafikk
fra før. Dagens situasjon er at skolebarn krysser Frivoldveien på ulike steder uten fotgjengerfelt.
Planen legger opp til flere gangfelt fra det planlagte feltet og til eksisterende G/S-vei på andre
siden av veien. Kryssing av vei vil alltid medføre en viss risiko. Det at veien har 10% stigning
kan medføre farlige situasjoner ved glatt føre. Gangfeltene ligger imidlertid slik i planforslaget at
det vil være god sikt til fotgjengerne, og lav hastighet øker sikkerheten ytterligere. I tillegg er
kjørevei og G/S-vei adskilt med sideareal hele veien.

Hjertesone omkring skolen
betyr at biltrafikk opp til
skolen er minimal, og
skolebusser går bare til
rundkjøringen. På deler av
strekningen fra rundkjøringen
og opp til Jappa skole, er GSveien adskilt fra kjørebanen
ved grønt sideareal og
nivåforskjell. Faren for
påkjørsel som følge av
skliende biler på glatt føre, er
derfor her minimal.
Høyere oppe er G/S-veien
adskilt med opphevet
kantstein. På snøføre blir
nivåforskjellen mindre tydelig.
Tiltaket endrer ikke på
eksisterende situasjon.

Konklusjon og beskrivelse av tiltak: Lite trafikk, lav hastighet, flere fotgjengerfelt, og adskilt
kjørebane og G/S-vei gir «ingen negativ» konsekvens etter vår vurdering, dersom skolen og
veimyndighet får klare kjøreregler for foreldretrafikk, og allerede etablert slippsone brukes slik
den skal.
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Skolekapasitet:
Det er utarbeidet en rapport om «Skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser i Grimstad –
«Skolepakke tre», som ble godkjent i kommunestyret 03.04.2018, sak 18/38. Konklusjonen i
rapporten er at de kommunale grunnskolene totalt sett har kapasitet til å ta imot ca 600 flere
elever enn i dag. Befolkningsfremskrivning viser at i 2027 vil det være 300 flere grunnskolebarn
enn i 2017, så samlet sett vil de ordinære grunnskolene ha tilstrekkelig elevkapasitet til å ta imot
den forventede økningen på 300 elever frem til 2027. Det vil likevel være behov for økt
elevkapasitet ved noen av skolene for å ivareta nærskoleprinsippet, og for å til passe
skolekapasiteten til nye utbyggingsområder.
«Eplehaven» ligger like ved Jappa skole og er derfor i skolekretsgrensen til denne, samt
Grimstad ungdomsskole. Jappa skole har felles skolekrets med Frivoll skole, men i praksis har
elevene blitt skrevet inn på de to skolene i forhold til tidligere inndeling av disse to
skolekretsene. Jappa skole har lite ledig elevkapasitet i forhold til Frivoll skole. Det samme har
Grimstad ungdomsskole f.eks. i forhold til Fjære ungdomsskole. Som følge av mål i areal- og
transportplan for Arendalsregionen, som inkluderer Grimstad kommune, og føringer i
kommuneplanen, vil det være større press på de sentrale skolene som Jappa skole og Grimstad
ungdomsskole. Som skissert i rapporten vil det trolig være vurdering av skolekretsgrensene
mellom Jappa skole og Frivoll skole, og Grimstad ungdomsskole og Fjære ungdomsskole, som
vil være en løsning for å tilby skoleplass for elever fra bl.a. «Eplehaven» iht. etter
nærskoleprinsippet.
I dag har Jappa 318-320 elever, mens skolens kapasitet er på 300 elever. Som rapporten om
«Skolekapasitet, skolestruktur og skolekretsgrenser i Grimstad – «Skolepakke tre» skisserer, vil
løsningen være en fordeling av elevene etter nye skolekretsgrenser, der flere vil begynne på
Frivoll skole som i dag går på Jappa.
Konklusjon: «Ingen negativ effekt» da skolene innenfor samme krets er vurdert til samlet å ha
god nok kapasitet, og en bedre fordeling av elevene innenfor nye skolekretsgrenser allerede er en
vedtatt løsning.

5.3

Geotekniske forhold

Registreringer:
Kvartærgeologiske kart viser at området ligger under marin grense og at det derfor er fare for
kvikkleire. Det er tidligere antatt kvikkleire i grunnundersøkelser utført av Statens Vegvesen, i
nærheten av tomten, men terrengkriteriene fra NVEs kvikkleireveileder tilsier at dette ikke utgjør
en fare for det aktuelle området. Kvikkleireveilederen sier at terrenghelning skal være større enn
1:15 og total skråningshøyde skal være over 5 meter, før faresoner oppstår. I «Eplehaven» er
total skråningshøyde under 5 meter fra elv/bekk-området til den aktuelle tomten, og fallet på
jordet er mindre enn 1:15.
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Det har blitt utført grunnundersøkelser i det aktuelle området i sammenheng med et
kvikkleirekartleggingsoppdrag i Arendal og Grimstad. Dette ble utført av Rambøll Norge AS for
NVE, og tilhørende rapport (Oppdragsnr: 1350024435, datert 09.03.2018) har blitt lastet ned fra
NADAG. Vurderingene basert på den tilgjengelige dreietrykksonderingen er at det ikke er
påtruffet sprøbruddsmateriale i dette punktet.
Det ble gjennomført en befaring av geotekniker fra Dagfin Skaar AS den 02.12.2020, der berg i
dagen og andre observasjoner ble registrert. På grunn av at området er avgrenset av berg i dagen
i nord, øst og sør, vurderes det at ovenforliggende terreng ikke har et løsneområde med utløp i
det aktuelle området.
Konklusjon: «Ingen negativ» konsekvens av tiltaket.

5.4

Biologisk mangfold

Registrerte arter:
Artsdatabanken viser en del registreringer utenfor planområdet. Lilla prikker er fremmede arter –
i dette tilfellet parkslirekne, som er en type karplante med svært høy risiko for uønsket
spredning.
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Det er også to asker som er avtegnet med
rød prikk – sårbar art. Disse er også
utenfor planområdet og på motsatt side
av veien. En del livskraftige arter er
avsatt med grønne prikker – alle omkring
det gamle sykehuset.
I forbindelse med bygging av Jappa skole
ble jordet gravd i og steinmasser tilført.
Drenering har vært gjort og søppel er
gravd ned. Dette kom fram da
arkeologiske undersøkelser ble gjort i
2018.
Artsdatabankens registreringer

Ingenting tyder på at truede arter fins i området.
Konklusjon: «Ingen negativ» konsekvens av tiltaket.

5.5

Støy og forurensning

Støyforhold - konklusjon fra fagrapport:

Planforslaget medfører ikke betydelig endring av støysituasjonen for eksisterende boliger.
Planområdet, som i dag er uten bebyggelse, er i gul støysone. Figurene under er hentet fra
støyrapporten utarbeidet av Sweco for denne planen.

Bebyggelsen er noe
endret i BKS1 og
BKS3 etter at
beregningen var
utført, men all
bebyggelse vil være
i gul sone 4 m over
bakken og dermed
komme inn under
de tiltak som
SWECO har
beskrevet.
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Med bebyggelse vil den i seg selv skjerme mange av boenhetene fra den gule støysonen.

I figur 41 under, hentet fra støyrapporten vises målte støynivåer for de ulike boenhetene i
1.etasje.

Figur 1 Støynivåer i 1.etasje

Balkonger/markterrasser med støynivå Lden ≥ 60 dB må innglasses. Ved lavere støynivå kan det
være mulig å oppnå tilfredsstillende støyforhold ved bruk av tett rekkverk og støyabsorberende
himlinger der det er tak over terrasser eller uteplasser.
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Figur 2 Støynivåer i 2.etasje

Samtlige boenheter får stille side mot øst. Flere av boenhetene får stille side mot flere fasader
(hovedsakelig mot sør). Boligene er planlagt iht støyrapport slik at så mange oppholdsrom som
mulig får vindu mot stille side (Lden ≤ 55 dB), inkludert minst ett soverom.
Areal avsatt til lekeplass f_BLK (288,6 m2) må skjermes med støyskjerm med høyde min. 1,7 m
og utstrekning som vist i Figur 43.

Figur 3 Støyskjerming av lekeplass
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Det anbefales at reguleringsplan setter konkrete krav til støy i tillegg til endelige arealkrav til
uteareal. Eksempel på slike krav er hentet fra Miljødirektoratets veileder til retningslinje for
behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442/2016), M-128 for byområde, med stor grad av kompromiss [6]:
• Alle boligenheter skal ha privat uteplass med minst 8 m² oppholdsareal med støy under Lden =
55 dB. Dette arealet kan være utformet som vinterhage som må kunne åpnes. Vinterhagen skal
ha tilfredsstillende ventilasjon i lukket tilstand.
• Minst halvparten av oppholdsrom og minst ett soverom i hver boenhet skal ha vindu i fasade
med støybelastning Lden = 55 dB eller lavere.
• Lekeplass (BLK) skal ha støynivå Lden = 55 dB eller lavere og må skjermes med støyskjerm.
Omlegging av E18 vil medføre vesentlig forbedring av støysituasjonen i området.
Støyreduksjonen vil være ca. 3 dB. Støynivå kan ytterligere reduseres med opp mot 3 dB dersom
omleggingen medfører vesentlig redusert tungtrafikkandel og hastighet, se avsnitt 5.3.
Krav til innendørs støynivå iht. TEK17 vil kunne tilfredsstilles med riktig valg av konstruksjoner
(må detaljberegnes når planløsning er kjent).
Konklusjon etter tiltak: «Ingen negativ effekt»

5.6

Grønnstruktur

I kommunedelplanen for grønnstruktur og friluftsliv 2015-2027 er målsetningen beskrevet slik:

I kartet er grønnstrukturen omkring Frivold vist slik:
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Grønnstrukturplanen

Planområdet er ikke markert grønt i grønnstrukturplanen og en boligbygging her vil derfor ikke
forringe rekreasjonsområdene som kommunen har planlagt bevart for befolkningen. Tiltak vil
heller ikke blokkere adkomstruter mellom grøntarealene. Nye beboere i «Eplehaven» vil derimot
bo nær fine turområder, som er gunstig i et folkehelseperspektiv. Se kapittel 3.5.1 Nærmiljø og
friluftsliv for nærmere beskrivelse.
Konklusjon: «Ingen negativ» konsekvens.

5.7

Universell utforming

Boligene i BKS2 og BKS4 er på maksimalt 2 etasjer og har ikke krav om heis. Det er ikke krav
om universelt utformede utearealer eller adkomst til disse, når boligene ikke har krav om heis.
Alle lekeplassene vil likevel ha universelt utformet adkomst da de ligger på samme nivå som
tilhørende bygg.
Lekeplassene utstyres med sittegruppe og utstyr iht illustrasjonsplan. Runser kan være av typen
fuglerederunse som også er tilpasset barn med funksjonsnedsettelser.
Sandkasser kan ha integrert sandkassebord som er hevet 80 cm over bakken og tilpasset rullestol.
Underlag er tenkt å være støpt gummidekke, som også er trillbart.
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Konklusjon: «Ingen negativ» konsekvens av tiltaket.
Alle lekeplassene vil ha universell tilgjengelighet da de ligger på samme nivå som tilhørende
bygg.

5.8

Landskapsestetikk

Definisjon:
Landskapsbilde er et uttrykk for landskapets romlige og visuelle egenskaper med naturlige og
menneskeskapte komponenter og elementer som særpreger et geografisk område. Det romlige og
visuelle omhandler hvordan landskapet oppleves som fysisk form (Håndbok V712
Konsekvensanalyser, Statens veivesen, 2018).
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Registrering landskapsbilde:
Et bilde fra tidlig på 50-tallet viser
hvordan landskapet var da jordet
var en eplehave og arealet Jappa
skole står på i dag var et
tilhørende stykke kulturlandskap.
Det var jorder, store skogsarealer
og lite bebyggelse omkring. I dag
er landskapet stykket mer opp av
boligbebyggelse fra ulike
tidsepoker og Jappa skole fra 80tallet som ligger på toppen av
bakken. Frivoldveien med
avstikkeren som slynger seg opp
til skolen, har også tatt en del av
kulturlandskapet som en gang
dominerte området. Eplehaven
ligger som et lite restareal og
brukes ikke til jordbruk lenger. En
høy hekk rundt jordet gjør det
grønne arealet lite synlig fra
veiene omkring.

Planområdet «Eplehaven» ligger i et småskala-landskap med spredte eneboliger og noe
jordbruksland omkring. Gården som eplehaven en gang til hørte, ligger der fremdeles. Selve
jordet «Eplehaven» heller fra øst mot vest og har en gunstig vinkel mht kveldssol. Frivoldveien
slynger seg opp til Jappa skole med ca 10% stigning. De skogkledte heiene Fladefjell og
Fløyheia danner ryggdekning for bebyggelsen og gir området et landlig preg med grisgrendt
bebyggelse.
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Høy hekk rundt jordet som ligger brakk. Utsikt mot nord.

Eplehaven oppleves som lite synlig fra veien når hekken er grønn, og arealet er ikke noe tydelig
element i landskapet sett fra Frivoldveien som går opp til skolen. Jordet ligger brakk. Det går en
sti langs nordlig ende av jordet og opp til adkomstveien til gården. Fra Frivoldveien i vest ser
man jordet som åpent og grønt om våren og sommeren.

Jordet sett fra Frivoldveien i vest
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Spredt boligbebyggelse ligger syd og vest for jordet

Jappa skole med p-plass i forkant

Tiltakets påvirkning på landskapsbilde:
Tiltaket med ny og tett boligbebyggelse på jordet vil endre stedets karakter en del i forhold til
dagens situasjon med jorde. I dag er jordet en grønn lunge, men lite synlig bak hekken, og
forholdsvis lite brukt som grøntareal. Jordet er imidlertid i kommuneplanen avsatt til formålet
«offentlig eller privat tjenesteyting» som også sannsynligvis vil innebære bebyggelse, og
sannsynligvis større volumer hvis det skal være skolebygninger. Det er dog avklart at skolen ikke
har behov for utvidelse på dette området, og kommunen har derfor vært positiv til annet
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byggeformål og ønsker høy utnyttelse når jordet likevel skal bebygges. Å bevare jordet som et
grøntareal har ikke vært aktuelt.
Bygningene får små bygningsvolumer med kun 2 eller 3 etasjer, og vil være tilpasset skalaen i
landskapet og den eksisterende bebyggelsen. Bebyggelsen vil ha god ryggdekning fra de
skogkledte heiene i øst og syd, og fra eksisterende bebyggelse omkring. Den avtrappende
strukturen gjør at man unngår store støttemurer, fyllinger, skjæringer og ruvende volumer, og
innskutte garasjer i terrenget, med neste nivås bebyggelse og grøntarealer oppå, vil gjøre at
tiltaket føyer seg etter terrenget og så mye som mulig av grøntarealer bevares på tross av høy
utnyttelse.
Konsekvenser for landskapsbilde: «Middels positiv» konsekvens.
Boligutbygging vil alltid ha en konsekvens på landskapsbildet, men her har vi et jorde som
nesten bare er synlig fra veien i vest. Dette er et lite brukt grøntareal som klimamessig må
betraktes som gunstig å utnytte til tett bebyggelse hvis det først skal bebygges – noe som
formålet legger opp til. Ny bebyggelse vil føye seg etter landskapsformen, ikke virke ruvende
blant eksisterende boliger og ha god ryggdekning sett fra alle vinkler.

5.9

Landbruk

Planområdet er klassifisert som jordbruksareal i naturbase. I kommunens landbruksplan er det
kategorisert som 2.prioritets jordbruksareal. Jordet er på ca 5,4 daa.

Flyfoto fra 1999

I 1999, i forbindelse med byggearbeidene til Jappa skole, ble jordet endevendt og masser skiftet
ut. I 2002 var Jappa skole bygget, og sprengstein og jordmasser ble lagt tilbake på jordet. Jordet
var etter dette ubrukbart som dyrkingsareal eller beiteområde, både pga steinmasser og hellingen.
Det er de siste 10 årene, gjort forsøk på å bruke arealet til ulike jordbruksformål, uten hell. De to
siste forsøkene var med grønnsaksdyrkere som brukte jordet kostnadsfritt, men likevel ikke fant
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det økonomisk forsvarlig med produksjon fordi det pga. den sterke helningen blir for mye
avrenning ved nedbør, samt at det av samme grunn ikke var mulig med rasjonell drift ved hjelp
av traktor. Siste bonde som prøvde seg på jordbruk (Ole Tellefsen) konkluderte med at det ikke
under noen omstendighet vil kunne brukes til matproduksjon. Han stilte seg også negativ til om
det kunne brukes til gressproduksjon på grunn av sprengstein i området. En vil derfor ikke kunne
slippe dyr på jordet, noe det uansett er for lite areal til. Han kunne heller ikke bruke traktor på
jordet på grunn av sprengstein.

I formålet «offentlig eller privat tjenesteyting» ligger ikke anvendelse av området til
landbruksformål.
Tiltakshaver skal ta vare på det som er av jord og bruke den på jordbruksareal på sin
gårdseiendom i Åmli.
Konsekvens for landbruk: «Ingen negativ konsekvens».

5.10

Arkeologi

Registrering:
Fylkeskommunen vurderte ut fra tilgjengelig opplysninger om området og basert på befaring, at
det var et potensial for uregistrerte automatisk freda kulturminner i planområdet. Dette kunne
være kulturminner som bosetningsområder fra steinalder og senere gårdsbosetning og/graver
bronsealder til middelalder. Det er mange funn i områdene rundt.
På dette grunnlaget varslet de at det var nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare
forholdet til automatisk fredete kulturminner, jf. undersøkelsesplikten etter kulturminneloven §
9.
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Undersøkelse ble utført ved maskinell sjakting 26.11.2018. Tiltakshaver engasjerte et
entreprenørfirma med en maskin på 16 t. En sjakt på tvers av jordet ble laget, som vist i bildet
under. Både i og under massene var det rester etter dreneringsgrøfter, rør og en rekke groper med
steiner og søppel. Undergrunnen varierte fra kompakt, fuktig leire til kompakt, grusholdig leire.
Flere steder var undergrunnen blanda inn i massene over, som tyder på at det har vært gravd på
plassen.

Konklusjon: «Ingen negativ konsekvens».
Det ble ikke avdekka automatisk freda kulturminner eller indikasjoner på slike under den
arkeologiske registreringa ved Frivoldveien. Det ble åpna en sjakt som viste at det har blitt gravd
en rekke grøfter, lagt ned en mengde rør og groper med søppel og stein.
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Ledningsnett og annen infrastruktur

I kapittel 4.6 er det beskrevet løsninger for håndtering av vann, spillvann, overvann og
slokkevann for Eplehagen, utarbeidet av siv. Ing. Øivind B. Berntsen AS. Hans rapport viser at
dette lar seg løse. Detaljert prosjektering av dette gjøres før tiltak iverksettes.
Kartet under viser planområdet innringet i blått med eksisterende VA-anlegg.

Konklusjon: «Ingen negativ konsekvens».
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6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
6.1

Oppstartmøte

Oppstartsmøte for reguleringsarbeidet ble avholdt med Grimstad kommune 18.10.2017.
For utbygger stilte forslagsstiller Scott Nilsen (tiltakshaver) og Paal Malde (arkitekt) fra BGM
Arkitekter AS. Fra kommunen stilte Hans Tveitereid, Maria Lauvdal og Anette Flaath.
Melding om oppstart ble sendt til berørte parter ved brev 17.11.2017 og annonsert i Grimstad
Adressetidene. Frist for innspill ble satt til 08.01.18.

Meldingskartet ved oppstart

Annonseteksten er vist i figur under.
I oppstartsmøtet ble det klart at det var krav om konsekvensutredning og planprogram, og hvilke
temaer som måtte utredes spesielt. Der kom også frem at jordet var klassifisert som 2.prioritets
jordbruk i kommunens landbruksplan, og at utnyttelsen i området måtte være høy.
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Figur 4 Annonsetekst ved oppstart

Merknadene er oppsummert og kort kommentert av BGM Arkitekter AS. Merknadene vedlegges
planbeskrivelsen.
Det kom inn 4 merknader totalt.

6.2

6.2 Statlige og regionale myndigheter

Fylkesmannen i Aust- Agder, datert 04.01.18
1. Jordvern.

Kommenterer hensynet bak formålet i kommuneplanen («off. el privat tjenesteyting»
- mulig utvidelse av skolen), og at nåværende reguleringsplan regulerer området til
landbruk. Videre påpekes at området i hovedsak består av fulldyrka jord. I tillegg
mener FM at tjenesteyting (skole), er av en annen samfunnsnyttig karakter enn
boliger.
2. Folkehelse.

Påpeker at det må legge til rette for gode grøntområder og møteplasser med høy
kvalitet nær boligene.
3. Klima og energi.
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Innspill rundt eksisterende kollektivdekning og plassering/avstand til
bussholdeplasser, spesielt for brukere av tilrettelagte boliger. Påpeker også at området
er sentrumsnært, som er positivt for klima mht biltransport.
4. Universell utforming. Slik Fylkesmannen vurderer det, vil det i dette
planarbeidet være særlig viktig at fremtidige brukergrupper inkluderes, eksempelvis
gjennom rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik at boligprosjektet
tilpasses et konkret og reelt behov. De anbefaler at man på et tidlig stadium
tilrettelegger for aktiv medvirkning.
5. Støy.

Forutsetter at det gjøres egne støyberegninger.
6. Barn og unge.

Fylkesmannen forventer at det i planbeskrivelsen gjøres rede for hvordan barn er
sikret trygg atkomst fra planområdet til bl.a. barnehage, skole og andre aktuelle
områder, og at det er satt av tilfredsstillende lekeareal innenfor planområdet.
7. Naturmangfold.

Kommentarer til registrerte hule eiker som muligens er innenfor planområdet.
Foreslår også at naturmangfold må tas inn som utredningstema i planprogrammet.
8. Samfunnssikkerhet og beredskap.

Påminnelse om marine avsetninger og mulig kvikkleire innenfor planområdet.
Anbefaler videre at temaet innarbeides i planprogrammet.
Vår kommentar:
1. Se kap. 1.2
2. Se kap. 4.2
3. Området ligger i sin helhet svært sentrumsnært og har svært mange servicetilbud
innenfor gangavstand. Innenfor 10 minutters gange finner man for å nevne noe;
flere barneskoler, flere barnehager, ungdomsskole, svømmehall, flere
dagligvarebutikker, restaurant/cafe/hurtigmat, kjøpesenter, treningssenter, Grimstad
kulturhus, legesenter, tannlege, apotek og frisør. Plassering av boliger som har
umiddelbar nærhet til så mange servicetilbud uten bruk av bil er uten tvil i tråd med
både nasjonale og lokale(kommuneplan) forventninger.
4. Det er nedsatt en prosjektgruppe som består av brukere, byggherre (kommunen) og
utbygger, samt arkitekt. Dette gruppen har hatt flere møter, og har påvirket
planløsninger til de aktuelle boligene.
5. Dette er gjort, se kommentarer i planbeskrivelsen samt eget vedlegg.
6. Se kap. 5.2
7. Hule eiketrær er på utsiden av planområdet. Se kap.5.4 Biologisk mangfold.
8. Se kap. 5.3
Agder energi datert 08.01.2018

Påpeker at det må avsettes plass til ny nettstasjon.
Generelle krav til atkomst og terrengendringer
Vår kommentar
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1. Avsatt ny plassering i plankart
2. Tas til etterretning.

Statens veivesen, datert 12.01.18
E18

Det må gjøres nødvendige støyutredning og eventuelle avbøtende tiltak for støy.
Krysset Frivoldveien / Fv. 48

Vi har vurdert teknisk standard på dette krysset. Det har kapasitet for den økte
trafikkmengden som kommer som følge av den varslede utbygging. Det gjelder også
for anleggstrafikken.
Trafikksikker skolevei i anleggsperioden

SVV tilrår at en vurderer og omtaler i planbeskrivelsen mulige ekstraordinære tiltak
for trafikksikkerheten i anleggsperioden. De tenker spesielt på informasjon – og
holdningsskapende tiltak, som kan sikre trygg trafikk adferd for skolereisen til Jappa
skole. Krysset til fylkesveien er bygd tilstrekkelig trafikksikkert, men det forutsetter
at trafikkregler følges og trafikantene bruker de oppmerkede fotgjengerfeltene.
Kollektiv- gange og sykkel

Fortetting i sentrum og i bynære områder samsvarer med nasjonale og regionale
føringer for areal- og transportplanlegging. Sammenhengende gang- og sykkelveier i
kombinasjon med grønne korridorer er med å sikre helsen, miljøet og sikkerheten til
mennesker i byen. SVV oppfordrer til fokus på dette i den videre planleggingen slik
at areal for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur rettes inn mot gående, syklende
og kollektivreisende. Videre at disse trafikantgruppene gis en prioritet før bilbasert
transport. Det er viktig å planlegge sammenhengende gang- og sykkelveinett fram til
skoleområder. Planen må derfor i større grad enn hva som framgår av
planprogrammet beskrive transportforbindelsene mellom boligområdet og viktige
reisemål: skole, kollektivknutepunkt og rekreasjon/nærmiljø.

Aust- Agder Fylkeskommune, datert 15.01.18
1. Planfaglige råd:

Planarbeidet må ivareta god og trygg trafikkavvikling, støykrav og universell
utforming av boliger og tilhørende utearealer. Planarbeidet skal også ta hensyn til
friluftsliv, natur og miljø, barn og unges oppvekstforhold med tanke på trygge
omgivelser og mulighet for lek og opphold.
Videre anser de det som positivt at planen sees i sammenheng med det pågående
planarbeidet for gang- og sykkelvei/turvei gjennom Frivolldalen.
Det må etterstrebes god terrengmessig opparbeidelse, estetikk og boligkarakter. Det
må også sikres tilstrekkelige gode uteoppholdsarealer.
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Ønsker visualisering for å øke forståelsen av plangrepet.
2. Kulturminner:

Påpeker at det er et potensial for uregistrerte automatisk freda kulturminner. Det kan
være bosetningsområder fra steinalder og senere gårdsbosetning og/graver fra
bronsealder til middelalder. På dette grunnlag varsler administrasjonen at det er
nødvendig med en arkeologisk registrering for å avklare forholdet til automatisk
fredete kulturminner.
Budsjett og prosjektplan for arkeologisk registrering fra Aust- Agder Fylkeskommune, datert
07.05.18

Registreringen vil gjøres ved maskinell sjakting. Budsjett på maks 116.216,I «Bilag til tilsvar om
registrering av
automatisk freda
fornminner» som
BGM sendte som
svar på krav om
arkeologiske
registreringer, viser
vi til at jordet
(Eplehaven) i 1999
ble gravd opp og
endevendt i
forbindelse med
byggingen av Jappa
skole. I 2002 ble
sprengstein og
jordmasser fylt
tilbake på jordet.
Etter dette var ikke
tomten anvendelig
som dyrkbar mark,
og ev. fornminner
må også ha blitt
ødelagt.

I e-post 02.11.2018 opprettholdt fylkeskommunen krav om arkeologiske undersøkelser da de
mente det kunne være potensiale for funn under de oppgravde massene.
Signert bestilling om arbeide ble derfor sendt fylkeskommunen 14.11.2018
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Arkeologisk undersøkelse ble gjort 26.11.2018. Det ble konkludert med at det ikke var noen
fornminner i området.
NVE, datert 22.12.2017

NVE henviser til karttjenester, veileder, retningslinjer og sjekkliste, og sier at de ved konkrete
problemstillinger kan gi faglige råd ved forespørsler.
Ved nærmere forespørsel om fare for kvikkleireskred var svaret som følger:

Se eget punkt under konskvensutredning/ virkninger for rapport fra geoteknisk undersøkelse.

6.3

6.3 Private innspill
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Ingen private innspill.

6.4

Medvirkning

Det har vært flere møter for medvirkning:

10.10.17 – Fellesmøte med Husbanken bofellesskap Jappa/ Frivold.

14.06.18 – Fellesmøte med Bygg- og Eiendomstjenesten i kommunen, utbygger/ plankonsulent/
arkitekt, og boveiledertjenesten. Dette møtet handlet mest om fremdrift, kostnadsoverslag og
tjenestebehov/ tekniske løsninger.
19.06.18 – Fellesmøte med kommunen (Bygg og eiendom) og saksbehandler, SWECO,
BGM:plankonsulent/arkitekt/tiltakshaver, FAU-repr.fra Jappa og Grimstad ungdomsskole,
fagleder fra Jappa og Grimstad ungdomsskole og rektor for Jappa.
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Møtet tok for seg:
Trafikksikkerhet og hjertesone:
Hjertesone skal sikre bilfri sone rundt skolen. Skolen og FAU er bekymret for trafikksikkerheten
da det forventes at nytt reguleringsformål vil gi økt trafikk i området. Frivoldveien er en viktig
ferdselsåre for gående og syklende.
Slippsone er i praksis i rundkjøringen og ikke i busslomma før. Skolen og FAU ønsker
parkering/ slippsone på aktuelt planområde, men planavdelingen finner det urimelig at regulant
pålegges å rydde opp i dette.
Det ble påpekt at Frivoldveien er skummel på vinterføre. Inn/utkjørsler fra dette området må
plasseres på hensiktsmessige plasser som ikke vil øke risiko.
Sikkerhet i anleggsperioden:
Planavdelingen i kommunen vil kreve at det sikres i reguleringsbestemmelsene og/eller i en
utbyggingsavtale.
Skolens kapasitet og behov for områdene som ønskes regulert:
Dette ble vurdert og avklart med daværende skolesjef og kommunalsjef for kultur og oppvekst i
møte 13.04.18. Konklusjonen ble at skolen ikke hadde behov for arealet 200/1914 (vedlegg:
avklaringsmøte 13.04.18). Kommunen ga med grunnlag i dette møtet og skolepakke 3 klarsignal
for igangsetting av reguleringsarbeid.
Jappa skole kan ha behov for større arealer i tiden fremover. Dette med grunnlag i dagens
kapasitet som er sprengt og den ventede økningen av elever i tiden fremover.
Barn og ungdoms bruk av områdene som reguleres:
Det må klargjøres og vises til hvordan planområdene blir brukt i dag, eller om de blir brukt.
Dette kan gjøres gjennom en barnetråkkregistrering.
FAU ved Jappa og Grimstad ungdomsskole ble bedt om å svare på spesifikke spørsmål hver for
seg.
FAU Jappa:
• Informasjon om bruk av området av barn/ ungdom:
Området benyttes som skolevei og aktivitetsområde for elever ved Jappa skole (320 elever).
Skogsområdet rundt Ekelunden benyttes jevnlig i skolesammenheng i forbindelse med bla.
uteskole og utflukter på faste turdager. Jordet nedenfor Jappa skole benyttes etter avtale med
grunneier som ski- og akebakke i vinterhalvåret. Dette er til stor glede for elevene. Det ville være
synd for eleven å miste denne muligheten.
• Informasjon om skolevei:
Slippsonen langs Frivoldveien er ikke tilfredsstillende. Det mangler parkeringsplass. Det er ikke
ønskelig at barn blir kjørt opp til skolen. FAU ønsker p-plass på planområdet for Eplehaven.
FAU ønsker at det vurderes alternativ innkjøring til den planlagte bebyggelsen fra den andre side
(Voldsiden). De ønsker også bredere gangvei og rekkverk mellom gangvei og kjørevei, for å øke
trafikksikkerhet for barna. (Planavdelingen har sagt at det ikke er plass pga brøyting).
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• Informasjon om nærområdene til skolen:
Skolen bruker store deler av skogsområdet rundt Ekelunden. Dette brukes til uteskole, og til
utflukter på faste turdager. Dersom skolen skulle miste dette området vil det være svært uheldig.
• Skolekapasitet og ev utbygging i Eplehaven:
FAU mener Jappa skole allerede i dag har et stort problem med tanke på plasskapasitet og det vil
være svært uheldig om kommunen omregulerer et område som i dag er regulert til offentlig
formål til boligformål. Skolesjef (oppvekstsjef) og kommunalsjef for kultur- og
oppvekstsektoren var blitt spurt om kapasitet på Jappa skole i forkant av planarbeidet omkring
Ekelunden. Det ble gitt til svar at Jappa skole har god kapasitet og ikke behov for utvidelse. FAU
er uenig i dette og mener rektor støtter dette.
Enhetsleder ved Jappa:
1. B Informasjon om bruk av området (gjeldende regulering for Frivoldhaven).
Skolen har hatt et godt samarbeid gjennom en avtale med grunneier om bruk av
Frivoldhaven (F). Elevene har kunnet benytte jordet til ski og akebakke hver vinter når
det har vært snø, noe vi også ønsker for fremtiden.
Skolens kapasitet er 300 elever og per dato har vi 318 elever. På grunn av nyankomne vil
tallet innen kort tid øke til 320.
2. Informasjon om skolevei (Ekelunden og Frivoldhagen)
Bakken opp til skolen har en sving og er svært uoversiktlig. Krysset mot Storgata og
veien inn mot Jappa har stor belastning og skaper kø for biler, gående og syklende.
3. Bruk av av/påstigningssone/ Hjertesonen rundt skolen/ Bruk av fortau:
På disse spørsmålene stiller enhetsleder og skolens administrasjon seg bak svarene FAU
har kommet med. En omregulering og utbygging som skissert fra Sweco (Ekelunden) og
P. Malde (Frivoldhaven) vil fra skolens ståsted gjøre det svært vanskelig og tilnærmet
umulig å imøtekomme krav til trafikksikkerhet som vi finner i kommunens
Trafikksikkerhetsplan 2018-2021.
Avsluttende kommentar fra enhetsleder:
Dersom beskrevet detaljregulering vedtas uten hensyn til gjeldende Trafikk sikkerhetsplan eller
skolens kapasitet er ledelsen ved Jappa skole svært bekymret for hvordan man tenker å sikre
trygg skolevei for elevene i en eventuell byggeperiode. I tillegg mener vi at før et eventuelt
vedtak gjøres må skolens kapasitet når det gjelder elevtall både i skole og SFO utredes slik at
eventuelle økonomiske konsekvenser synliggjøres. Det kan handle både om utbygging og krav til
sikker skolevei.
21.09.18 – Fellesmøte. Møtet handlet om leilighetsbyggene og innholdet i disse.
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7 FORSLAGSSTILLERS VURDERING
Området ligger veldig sentralt og har derfor de rette forutsetningene for fortetting. En utbygging
her vil være i tråd med nasjonal klimapolitikk.
Utredning viser at landbruksverdien av området er minimal, slik at det etter vår oppfatning er
bedre å utnytte det sentrumsnære området til boliger med høy utnyttelse, enn til formålet som
ligger i kommuneplanen – «tjenesteyting». Skolen har dessuten konkludert med at de ikke
trenger arealet til utvidelse.
Kvaliteter som gode solforhold, sentrumsnærhet, gode kollektivforbindelser, trygg skoleveg, god
infrastruktur, nærhet til friluftsområder, samt nærhet til kultur og idrettstilbud, gjør området til et
godt sted å bosette seg for folk i alle aldre. Med ulike størrelser på leiligheter i flermannsboliger,
vil boligene passe for en sammensatt befolkningsgruppe, særlig for barnefamilier. Barn i
skolealder får derfor mulighet til å bo veldig nær skolen og fritidstilbud.
Egen støyutredning viser at området kan utnyttes til boliger med eksisterende trafikkforhold,
samt med estimert trafikk for 2038. Området ligger i gul støysone (Lden 59 – 63 dB), men
utfordringene løses enkelt med støyreduserende tiltak beskrevet i rapporten. Disse kravene er
sikret i reguleringsbestemmelsene.
Alt i alt mener vi planforslaget tilrettelegger for en positiv utvikling for et område som er preget
av å ligge brakk og være ubenyttet, noe som er trist for et så flott område sentralt i Grimstad.
Det har vært lite merknader til planen både fra myndigheter og privatpersoner, noe vi mener
bekrefter at planforslaget er godt.

8 VEDLEGG
1. Plankart datert 15.02.21
2. Planbestemmelser datert 15.02.22
3. Illustrasjonsplan datert 15.02.21
4. Detalj for nedgravde avfallsdunker datert 03.12.20
5. Støyrapport
6. ROS-analyse
7. Referater fra medvirkningsmøter – samlet
8. Geoteknisk rapport fra Dagfin Skaar AS
9. Rapport om arkeologiske undersøkelser – Fylkeskommunen
10. VA-notat, xx.02.2022 – Øivind Berntsen AS – (ettersendes)
11. Tverrprofiler og illustrasjoner fra Vianova
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KILDER

Grimstad kommunes kartdatabase og dokumenter
Database for kulturminner (Askeladden)
Nasjonal løsmassedatabase (ngu.no)
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning
Artsdatabankens artskart
Klima- og forurensningsdirektoratets database (KLIF)
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