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Saksprotokoll 
 
Utvalg: Bystyret  
Møtedato: 21.06.2007 
Sak: 112/07 
 
Arkivsak: 07/804 
Tittel: KOMMUNEDELPLAN BARBU 
 2.GANGS BEH. 
 
Behandling: 

 

Representanten Toe Oland, H, fremsatte slikt forslag: 

 

Høyre foreslår følgende føringer ved videre planlegging av Barbubukt: 
Maksimal kotehøyde skal være 10 og antall etasjer maksimalt 2,5. 

I det videre planleggingsarbeidet skal en kombinasjon av bolig- og næringsarealer prioriteres. 

 

Representanten Nils Johannes Nilsen, Ap, satte frem følgende forslag: 

 

Område 6 i kommunedelplan for Barbu utsettes til utbyggingen kan ses på i en samlet vurdering av 
hele Kunnskapshavna.  Rekkefølgebestemmelse:  Før endelig reguleringsplan for område 6 kan 
vedtas, skal område 4 og 5 være ferdig utbygget. 
 

 

 

 
 
Vedtak: 
 
Det ble votert i følgende rekkefølge: 
 
Forslaget fra representanten Nils Johannes Nilsen falt med 26 mot 12 stemmer. 
Forslaget fra representanten Tore Oland falt med 32 mot 6 stemmer. 
Driftsstyrets flertallsinnstilling ble vedtatt med 26 mot 12 stemmer. 
 
 
Følgende er dermed vedtatt: 
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Arendal Bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens §27-2.1 kommunedelplan for Barbu 
med konsevensutredning, med bestemmelser datert 29.05.07. 

 

Vedtaket suppleres/endres i tråd med rådmannens tillegg til utsendte vedtak: 

Fr 5 (med området øst for Jernbanestasjonen) skal avsettes som offentlig trafikkområde, underformål 
jernbane, med tilhørende rekkefølgebestemmelse som sier:  Dersom det ikke lenger er behov for 
arealene i Fr5 til jernbaneformål, kan hele eller deler av dem omdisponeres til friområde.  Planer for 
omdisponering skal godkjennes av Jernbaneverket. 

 

Bestemmelsenes pkt. 4.6.1 endres til: 

Området kan nyttes til formålene kontor, forretning, bolig, offentlig, allmennyttig, friområde og 
sjø/vann (allmenn flerbruk) og anløp av fjordbuss. 

 

Bestemmelsenes pkt. 4.6.5 utgår.   
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Utvalg 
Driftsstyret 08.02.2007 
Bystyret 08.03.2007 
Ungdommens bystyre 13.02.2007 
Driftsstyret 07.06.2007 

Bystyret 21.06.2007 
 

KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - BARBU  
2.GANGS BEH. 
Vedlegg 

T1 Plankart (ettersendes) 

T2 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, bestemmelser og retningslinjer 

T3 Tilleggsutredning støy-og luftforurensning  

T4 Supplement til utredning om støy –og luftforurensning 

T5 Sammendrag av merknader og innspill ifbm offentlig ettersyn 

 
Bakgrunn for saken: 

Planprogram for kommunedelplan for Barbu ble vedtatt administrativt av rådmannen 26.10.06, etter 
fullmakt fra Driftsstyret. 

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for Barbu har ligget ute til offentlig 
ettersyn i perioden 09.03. til 26.04.07. Det er laget et eget vedlegg med sammendrag av mottatte 
merknader og innspill. 

Planområdet omfatter området fra Grandhjørnet til Fluet samt området nordover langs Barbudalen til 
Langsæ. Videre omfattes Skydebaneområdet, Dauholla og deler av Nesheia av kommundelplanen. 
Planområdets ytre avgrensning mot sør er ute i sjøen. 

Hovedhensikten med utarbeidelse av kommunedelplan er å få en overordnet og sammenhengende 
arealbruk for området, og samtidig legge til rette for en fremtidsrettet infrastruktur sett i sammenheng 
med utbyggingsområdene. Videre vil man få en overordnet grønnstruktur som sikrer viktige 
grøntdrag med sti – og gangforbindelser. Samtidig gir kommunedelplanen en viktig forutsigbarhet for 
grunneiere og berørte parter, planen vil synliggjøre hovedtrekkene i arealbruken i området i 
fremtiden. De enkelte delområdene vil igjen bli detaljregulert før de bygges ut.  

Forslaget er bygd opp som et dokument med plankart og en tekstdel som inneholder 
planbeskrivelse, KU, bestemmelser og retningslinjer.  I tillegg er det utarbeidet en tillegsutredning 
som omhandler støy – og luftforurensning i Barbuområdet.  Plankartet med bestemmelser og 
retningslinjer er omarbeidet iht administrasjonens forslag til endringer.  

Bestemmelsene og retningslinjene for byggeområdene er bygd opp slik at bestemmelsene låser 
arealbruken og angir hva slags virksomheter som kan etableres innenfor delområdene. Maks. 
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høyder på den planlagte bebyggelsen er nå innarbeidet i bestemmelsene for å å låse bebyggelsen 
med tanke på høyder. Retningslinjene angir hovedtrekk og overordnet struktur som er viktig for det 
videre arbeid med reguleringsplaner for delområdene.  Plankartet sammen med bestemmelsene 
utgjør således den juridiske delen av planen. 

Det er mottatt en rekke merknader  i forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan med 
KU for Barbu. Merknadene omhandler i hovedtrekk byggehøyder i områdene 2, 3, 5 og 6, samt 
trafikksituasjon og hensyn til eksisterende bygningsmiljø.  

 

Vurdering: 

Administrasjonen har foreslått å endre byggehøydene noe i Dauholla og på Tollbodkaia, mens 
byggehøydene for område 6, Barbubukt, fortsatt foreslås satt til kote 15 (4 etg.). Det er utarbeidet 
skisser som viser at enkelte av byggene som planlegges i forbindelse med regulerinsplan for område 
6 nå er foreslått senket til 3 etg for å bevare siktlinjer ut Galtesund, samtidig har man flyttet om på 
fotavtrykkene av byggene for å gi best mulig utsikt for de bakenforliggende eiendommene.  Det er 
videre utarbeidet tilleggsutredninger for trafikksituasjonen på hovedveiene innenfor 
kommunedelplanområdet, med spesielt hensyn til nåværende og fremtidig støy-og luftforurensning.  

Dauholla/Skydebaneområdet: 

Hovedtyngden av endringer fra administrasjonens side er foreslått i Dauholla og Skydebaneområdet. 
Det er mottatt forslag som går ut på å fjerne område FR1 i planforslaget som lå ute til offentlig 
ettersyn,  slik at dette området kan inngå i område 3. Største delen av Fr1 er i gjeldende 
reguleringsplan avsatt til område for forretning/kontor mv. Intensjonen bak dette er å realisere en ny, 
innebygget atkomstvei opp til Skydebaneområdet, samtidig som arealene som omfattes av dagens 
Skydebanevei kan bebygges. Deler av området som inngikk i FR1 foreslår administrasjonen som et 
område for kombinert formål byggeområde/friområde, det er da meningen at taket av byggene i 
Dauholla delvis skal fungere som offentlig tilgjengelige grøntarealer. Det forutsettes også at 
stiforbindelser som er skissert i kommunedelplanforslaget skal opparbeides.  

Som et resultat av at byggeområdet utvides samt at dagens veiareal (Skydebaneveien) dermed kan 
utbygges foreslår administrasjonen at maks byggehøyder i Dauholla settes til kote 24, dvs 2 meter 
lavere enn opprinnelig foreslått. Kote 24 er samme høyde som dagens plen –og uteområder mellom 
Dauholla ved Husbanken -bygget.  Man kan dermed oppnå et sammenhengende grøntområde på 
tak/i terreng i hele Dauholla og sikre videreføring av stisystem bort til utsiktspunkt/snuplass i 
Nesheia.  Som et resultat av disse endringene har  administrasjonen foreslått å slå sammen deler av 
område Fr1 med område 3. Dette nye området får betegnelsen 3.2, og får samtidig tilknyttet 
bestemmelser om at det skal etableres friområder på tak av nye bygninger. Skydebaneområdet får 
betegnelsen 3.1 med tilknyttede bestemmelser om maks byggehøyde kote 28. Bebyggelsen innenfor 
område 4 som blir liggende langs Kystveien vil fortsatt ha maks. kotehøyde 15.  For den øvrige 
bebyggelsen  i område 4 foreslås en maks kotehøyde på 24m. Øvrige retningslinjer i de opprinnelige 
områdene foreslås også videreført.  
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Tollbodkaia: 

Administrasjonen foreslår at maks kotehøyde for bygg innenfor område 2 settes til kote 27,6. Bygg 
kan dermed oppføres i 7 etasjer og vil samtidig ikke rage over fjellskjæringen i bakkant. Videre 
foreslås det at det skal være en nedtrapping i byggehøyder i nord og sør i område 2, konkret vil 
dette si at byggehøyden nedtrappes til kote 24 mot Dauholla og nedtrappes til kote 18 foran 
Batteriet, slik at Batteriet og utsikten derfra utover Byfjorden og Galtesund bevares.  

Grandhjørnet: 

Administrasjonen anser at planforslaget kan være misvisende mht formål og muligheter på 
Grandhjørnet. Det foreslås derfor at dette området avsettes til friområde kombinert med offentlig 
vegareal, slik at det sikres at dette området ikke bebygges med annet enn bygninger som er med på 
å ivareta friområdeformålet. Videre bør det avsettes vegareal for å sikre en veitrasé gjennom 
området. Bestemmelsene foreslås ikke endret, men området skal farges grønt/grått på plankartet.  

FR3: 

Administrasjonen foreslår at området kan endres noe for å få til en akseptabel atkomst opp til 
Skydebaneområdet, bestemmelsene er foreslått endret slik at denne muligheten er til stede.  

Område 6 – Barbubukt 

Administrasjonen foreslår ingen endringer innenfor dette området, bortsett fra at det skal avsettes 
tilstrekkelig areal for fiskeriinteressene ved Fiskemottaket. Detaljene rundt denne arealbruken 
foreslås løst i reguleringsplanprosessen. Det er mottatt en rekke merknader fra grunneiere og berørte 
parter der det fremsettes ønske om å avsette hele området til parkareal. I kommunedelplanforslagets 
retningslinjer foreslås det en maksimal byggehøyde på 4 etasjer (kote15) og en maksimal utnyttelse 
på 20 000m2. Videre er det gitt retningslinjer om at området skal fremstå med grønne lunger,  samt 
at bebyggelsen skal etableres slik at det dannes spennende plasser og smug med utsikt/forbindelse 
mot sjøen.  

Barbu Brygge Eiendom jobber nå, i forbindelse med et forestående reguleringsplanforslag, med 
modeller av boligområdet som viser at noen av bygningene vil reduseres til 3 etg i stedet for 4,  
samtidig som utnyttelsesgraden hevdes å være redusert med 25%. Videre jobbes det også med 
siktlinjer slik at utsikten mellom byggene vil rettes ut mot Galtesund i stedet for mot Dauholla og 
Tollbodkaia.  

Forslaget som nå fremmes er etter administrasjonens vurdering i samsvar med de føringer bystyret la 
til grunn for parallelloppdraget for Barbuområdet. Det ble da lagt vekt på at Barbubukt skal fremstå 
som et urbant boligområde med høy utnyttelse, og som gir en spennende kontrast til gamle Barbu. 
Dersom bebyggelsen foreslås høyere enn det som tidligere har vært forutsatt (kote 10 og 12) måtte 
dette begrunnes særskilt.  

Administrasjonen legger til grunn at et så sentralt område som Barbubukt må ha en høy utnyttelse. 
Det må legges til rette for at mange mennesker skal kunne bo der, men at området opparbeides med 
betydelige fellesarealer til offentlig benyttelse. Miljømessig vil det være fremtidsrettet å utvikle en 
bydel hvor mange mennesker får gangavstand fra sin bolig til sentrum. Behovet for bilbruk vil 
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dermed bli redusert. Når man samtidig legger til rette for en fremtidig tog/trikkforbindelse fra Barbu 
til Stoa og ev. Myra, samt anløp av fjordbuss i området, vil bydelen kunne fremstå som et godt 
eksempel på fremtidsrettet byutvikling. Dette er også i samsvar med nasjonale føringer for by- og 
tettstedsutvikling. 

I forhold til bebyggelsen bak mener administrasjonen at de skisser som nå er fremlagt fra utbygger, 
med store offentlige rom, siktlinjer mellom ny bebyggelse i nord/syd-retning, tilfredsstiller de krav 
bystyret har satt til begrunnelse for å fravike opprinnelige bygningshøyder. Detaljene vil måtte bli 
fastsatt i reguleringsplanen. Det vil bli inngått egen utbyggingsavtale med utbyggerne som sikrer 
offentlighetens interesser. Denne vil basere seg på vedtatt reguleringsplan for området. 

Støy  -og luftforurensning/trafikk: 

I forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan med KU er det mottatt merknader som 
omtaler KU-delen som mangelfull med hensyn til utredninger om støy-og luftforurensning langs 
Kystveien. Administrasjonen har derfor bestilt en tilleggsutredning av temaet som ligger vedlagt 
saksfremstillingen.  

Støy:Rapporten inneholder beregningsresultater med vurderinger og forslag til avbøtende tiltak, samt 
to kartvedlegg som viser støysoner i forhold til dagens trafikksituasjon og i forhold til situasjonen i 
2016. Resultatene viser at det i dag innenfor planområdet ligger 16 boliger innenfor gul sone 
(vurderingssone) og 30 boliger innenfor rød sone (lite egnet til støyfølsomme formål). Det er 
beregnet at det i 2016 vil ligge 4 flere hus innenfor gul sone og 14 flere hus innenfor rød sone.  

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området bør rundskriv T-1442 om støy –og luftforurensning, 
legges til grunn for de vurderinger som skal utøves mht. støy. 

Det er i tillegg utarbeidet et supplement til utredningen om støy-og luftforurensning der planlagte 
bygg ifbm fremtidig reguleringsplan for område 6 er innarbeidet. De nye resultatene viser at 
refleksjon fra de nye bygningsfasadene gir utslag på støynivået. Jfr. støykotene på vedlagte støykart, 
så vil man se de har forskjøvet seg mot nord. Noen flere bygninger nord for RV410 har fått økt 
støynivå som følge av refleksjon. Administrasjonen vil med dette som grunnlag foreslå at det ved 
utarbeidelse av reguleringsplan for område 6 skal kreves  avbøtende tiltak for eksisterende 
boenheter som vil bli berørt av støy over grensenivåene som direkte følge av etablering av ny 
bebyggelse innenfor område 6.  

Luftforurensning:Utredningen er gjort ved å beregne utslipp og spredning fra biltrafikk i området i 
en før-og ettersituasjon som vist i kommunedelplanforslaget. Beregningene er gjort for svevestøv og 
nitrogenoksid. Rapporten konkluderer med at grenseverdiene for luftkvalitet vil være overholdt både 
i før-og ettersituasjonen. For svevestøv viser beregningene at sonen rundt vegen som belastes med 
konsentrasjon over grenseverdiene øker med ca 7m fra før- til ettersituasjonen.  

Trafikk:Administrasjonen anser at planlegging av et alternativ til dagens Kystvei må gjennomføres 
som et eget prosjekt. Det er inntegnet en tunneltrasé fra Havstad til Barbudalen i kommuneplanens 
arealdel og realisering av denne bør etter administrasjonens oppfatning gis høy prioritet.  

Jernbaneverket har i sin uttalelse til kommunedelplanforslaget varslet innsigelse dersom gang-og 
sykkelveitraséene som er inntegnet i Barbudalen ikke endres, samtidig som det ønskes at 
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jernbanesporene til havna opprettholdes. Det understrekes imidlertid fra administrasjonens side at de 
rødstiplede linjene som er inntegnet på plankartet kun visualiserer mulige stitraséer og ikke gang-og 
sykkelveier i full bredde. Detaljene omkring bredder og nøyaktig gang-og sykkelveiføring foreslås 
løst i reguleringsplansammenheng.  

Videre skal havna flyttes til Eydehavn slik at det ikke vil være behov for godstransport til Barbu 
lenger. Men administrasjonen er opptatt av å beholde jernbanespor for å muliggjøre en bybane eller 
t-bane trasé ned til Kunnskapshavna. I forslaget til retningslinjer legges det opp til at det i fremtidige 
reguleringsplaner skal vurderes muligheter for en slik trasé.  

Administrasjonen er av den oppfatning av endringene som er foretatt ikke er vesentlige slik at 
planforslaget ikke må ut på nytt offentlig ettersyn. Endringene anses delvis som tilpasninger i forhold 
til merknader som er kommet inn. Videre omfatter kommunedelplanen et stort område, og helheten i 
hensynene som planen er ment å ivareta anses ikke som vesentlig endret. Det er i tillegg krav om 
utarbeidelse av reguleringsplan for alle delområdene som skal bygges ut.  

Under følger en oppsummering av endringene som er foretatt: 

Plankartet: 

1. Del av FR1 inngår nå i område 3.2 med maks kotehøyde 24m. Formålsgrensen er justert 
slik at del av gnr 507 bnr 715 i Nesheia ikke inngår i dette området. Det er tilknyttet 
bestemmelser om at det skal etbleres friluftsområder for allmennheten på tak av nye 
bygninger innenfor område 3.2.  

2. Område FR2 er slått sammen med område 3.1.  

3. Byggeområdet i område 1 er endret til friområde. 

4. Del av gnr 507 bnr 355 i område FR6 er tatt ut av planen og inngår nå i B2, del av gnr 507 
bnr 2194 i område FR6 er tatt ut og inngår nå i område 7.2. 

5. Område 7.1 er tatt ut av planen og erstattet med områder for småbåthavn. 

6. Område 7.3 er tatt ut av planen og ertsattet med område for parkering/vegareal (iht. 
gjeldende reguleringsplan). 

7. Del av FR7 er foreslått endret til parkering/vegareal (iht. gjeldende reguleringsplan). 

8. Område for småbåthavn er utvidet iht bystyretvedtak 08.03.07. Området er imidlertid ikke 
utvidet bort til Fiskemottaket på grunn av boligområdet B2 (bevaringsverdig).  

9. Påhugg til fjellparkering i  Møllebakken tatt ut. 

10. Gang-og sykkelveg inntegnet i sving ned mot lokomotivstallen i Barbudalen er endret.  

11. Maks. kotehøyder er tegnet inn på plankartet. 

 

Nye bestemmelser: 

12. Maksimal byggehøyde er på Skydebaneområdet (3.1)  kote 28. Maksimal utnyttelse er 
3500m2. Maksimal byggehøyde i Dauholla (3.2) skal være kote 24. Maksimal utnyttelse er 
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12400m2. Det skal anlegges friluftsområder for allmennheten på tak av nye bygninger 
innenfor område 3.2. 

13. Maks byggehøyde i område 2 er satt til kote 27,6, for å bevare utsiktsplass/snuplass i 
Nesheia.  

14. For område 2  er det tilføyd at utkraginger over sjø ikke kan bygges høyere enn kote 18 
mot sjø og mot sør. Dette for å sikre en nedtrapping av bebyggelsen mot sjøen og mot 
Batteriet. Bygg foran Batteriet kan ha maks byggehøyde kote 18. 

15. Byggehøyder for de øvrige byggeområdene er flyttet fra retningslinjer til bestemmelser slik at 
byggehøydene blir juridisk bindende.  

16. Det kan anlegges ny trasé for Skydebaneveien. Den nye veitraséen kan legges i fjell eller 
under ny bebyggelse.   

17. FR3 kan endres noe i reguleringsplan for å muliggjøre gode atkomstforhold til ny 
Skydebanevei. 

18. FR5 kan nyttes til parkering inntil parkeringsplassene kan flyttes til et annet område. 

19. Område 8 er endret fra industri/lager til område for industri/lager og forsamlingslokale. 

20. Rekkefølgebestemmelser  mht utbygging av gang-og sykkelveier medtas i bestemmelsene 
for reguleringsplanene som skal utarbeides.  

21. Ytre diameter er satt til 40m på ny rundkjøring i Barbubukt. 

22. Ved etablering av nye gang-og sykkelveier skal det anlegges atskilt felt for henholdsvis 
gående og syklende. 

23. Sikkerhet i forhold til  en 200-års flom og ekstremvannstand i sjø må dokumenteres i 
reguleringsplaner som skal utarbeides innenfor kommunedelplanen, jfr retningslinjer for 
planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (1/2007).  

24. Tiltak i Barbuelva skal utføres i samsvar med nærmere teknisk spesifikasjon for restaurering 
av Barbuelva som sjøørretvassdrag. 

25. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for område 6 skal det kreves  avbøtende tiltak for 
eksisterende boenheter som vil bli ytterligere berørt av støy over grensenivåene som direkte 
følge av etablering av ny bebyggelse innenfor område 6. 

Nye retningslinjer: 

26. Det kan tilrettelegges for kollektivtransportanlegg i forbindelse med buss-og togtransport i 
område 2, 4 eller 5, gjennomføring av bybane/t-bane trasé gjennom de samme områdene 
inkl FR5 og FR4 skal også være mulig. Retningslinjen skal innarbeides i alle 
reguleringsplanforslag innefor disse områdene. 

27. I område 6 skal det i fremtidig reguleringsplan avsettes tilstrekkelig areal for 
fiskeriinteressene ved Fiskemottaket. 
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28. Alle større byggetiltak skal legges inn i 3D modell for Barbu i forkant av 
politisk/administrativ behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og 
rammesøknader. 

29. Ny tunneltrasé fra Havstad til Barbu skal gis høy prioritet. 

30. Havneområdet like øst for fiskemottaket bør i reguleringsplan avsettes til  bruk for helårs 
yrkesfartøyer. 

 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Det faste utvalg for plansaker (Driftsstyret) anbefaler Bystyret å vedta følgende:  
 
Arendal Bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens §27-2.1 kommunedelplan for Barbu 
med konsevensutredning, med bestemmelser datert 29.05.07. 
 
 

 
 

 
Rådmannen, dato 
Geir Skjæveland, 30.05.2007 
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Utvalg 
Driftsstyret 08.02.2007 
Bystyret 08.03.2007 
Ungdommens bystyre 13.02.2007 
Driftsstyret 07.06.2007 

Bystyret 21.06.2007 
 

KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING - BARBU  
2.GANGS BEH. 
Vedlegg 

T1 Plankart (ettersendes) 

T2 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, bestemmelser og retningslinjer 

T3 Tilleggsutredning støy-og luftforurensning  

T4 Supplement til utredning om støy –og luftforurensning 

T5 Sammendrag av merknader og innspill ifbm offentlig ettersyn 

 
Bakgrunn for saken: 

Planprogram for kommunedelplan for Barbu ble vedtatt administrativt av rådmannen 26.10.06, etter 
fullmakt fra Driftsstyret. 

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for Barbu har ligget ute til offentlig 
ettersyn i perioden 09.03. til 26.04.07. Det er laget et eget vedlegg med sammendrag av mottatte 
merknader og innspill. 

Planområdet omfatter området fra Grandhjørnet til Fluet samt området nordover langs Barbudalen til 
Langsæ. Videre omfattes Skydebaneområdet, Dauholla og deler av Nesheia av kommundelplanen. 
Planområdets ytre avgrensning mot sør er ute i sjøen. 

Hovedhensikten med utarbeidelse av kommunedelplan er å få en overordnet og sammenhengende 
arealbruk for området, og samtidig legge til rette for en fremtidsrettet infrastruktur sett i sammenheng 
med utbyggingsområdene. Videre vil man få en overordnet grønnstruktur som sikrer viktige 
grøntdrag med sti – og gangforbindelser. Samtidig gir kommunedelplanen en viktig forutsigbarhet for 
grunneiere og berørte parter, planen vil synliggjøre hovedtrekkene i arealbruken i området i 
fremtiden. De enkelte delområdene vil igjen bli detaljregulert før de bygges ut.  

Forslaget er bygd opp som et dokument med plankart og en tekstdel som inneholder 
planbeskrivelse, KU, bestemmelser og retningslinjer.  I tillegg er det utarbeidet en tillegsutredning 
som omhandler støy – og luftforurensning i Barbuområdet.  Plankartet med bestemmelser og 
retningslinjer er omarbeidet iht administrasjonens forslag til endringer.  

Bestemmelsene og retningslinjene for byggeområdene er bygd opp slik at bestemmelsene låser 
arealbruken og angir hva slags virksomheter som kan etableres innenfor delområdene. Maks. 
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høyder på den planlagte bebyggelsen er nå innarbeidet i bestemmelsene for å å låse bebyggelsen 
med tanke på høyder. Retningslinjene angir hovedtrekk og overordnet struktur som er viktig for det 
videre arbeid med reguleringsplaner for delområdene.  Plankartet sammen med bestemmelsene 
utgjør således den juridiske delen av planen. 

Det er mottatt en rekke merknader  i forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan med 
KU for Barbu. Merknadene omhandler i hovedtrekk byggehøyder i områdene 2, 3, 5 og 6, samt 
trafikksituasjon og hensyn til eksisterende bygningsmiljø.  

 

Vurdering: 

Administrasjonen har foreslått å endre byggehøydene noe i Dauholla og på Tollbodkaia, mens 
byggehøydene for område 6, Barbubukt, fortsatt foreslås satt til kote 15 (4 etg.). Det er utarbeidet 
skisser som viser at enkelte av byggene som planlegges i forbindelse med regulerinsplan for område 
6 nå er foreslått senket til 3 etg for å bevare siktlinjer ut Galtesund, samtidig har man flyttet om på 
fotavtrykkene av byggene for å gi best mulig utsikt for de bakenforliggende eiendommene.  Det er 
videre utarbeidet tilleggsutredninger for trafikksituasjonen på hovedveiene innenfor 
kommunedelplanområdet, med spesielt hensyn til nåværende og fremtidig støy-og luftforurensning.  

Dauholla/Skydebaneområdet: 

Hovedtyngden av endringer fra administrasjonens side er foreslått i Dauholla og Skydebaneområdet. 
Det er mottatt forslag som går ut på å fjerne område FR1 i planforslaget som lå ute til offentlig 
ettersyn,  slik at dette området kan inngå i område 3. Største delen av Fr1 er i gjeldende 
reguleringsplan avsatt til område for forretning/kontor mv. Intensjonen bak dette er å realisere en ny, 
innebygget atkomstvei opp til Skydebaneområdet, samtidig som arealene som omfattes av dagens 
Skydebanevei kan bebygges. Deler av området som inngikk i FR1 foreslår administrasjonen som et 
område for kombinert formål byggeområde/friområde, det er da meningen at taket av byggene i 
Dauholla delvis skal fungere som offentlig tilgjengelige grøntarealer. Det forutsettes også at 
stiforbindelser som er skissert i kommunedelplanforslaget skal opparbeides.  

Som et resultat av at byggeområdet utvides samt at dagens veiareal (Skydebaneveien) dermed kan 
utbygges foreslår administrasjonen at maks byggehøyder i Dauholla settes til kote 24, dvs 2 meter 
lavere enn opprinnelig foreslått. Kote 24 er samme høyde som dagens plen –og uteområder mellom 
Dauholla ved Husbanken -bygget.  Man kan dermed oppnå et sammenhengende grøntområde på 
tak/i terreng i hele Dauholla og sikre videreføring av stisystem bort til utsiktspunkt/snuplass i 
Nesheia.  Som et resultat av disse endringene har  administrasjonen foreslått å slå sammen deler av 
område Fr1 med område 3. Dette nye området får betegnelsen 3.2, og får samtidig tilknyttet 
bestemmelser om at det skal etableres friområder på tak av nye bygninger. Skydebaneområdet får 
betegnelsen 3.1 med tilknyttede bestemmelser om maks byggehøyde kote 28. Bebyggelsen innenfor 
område 4 som blir liggende langs Kystveien vil fortsatt ha maks. kotehøyde 15.  For den øvrige 
bebyggelsen  i område 4 foreslås en maks kotehøyde på 24m. Øvrige retningslinjer i de opprinnelige 
områdene foreslås også videreført.  
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Tollbodkaia: 

Administrasjonen foreslår at maks kotehøyde for bygg innenfor område 2 settes til kote 27,6. Bygg 
kan dermed oppføres i 7 etasjer og vil samtidig ikke rage over fjellskjæringen i bakkant. Videre 
foreslås det at det skal være en nedtrapping i byggehøyder i nord og sør i område 2, konkret vil 
dette si at byggehøyden nedtrappes til kote 24 mot Dauholla og nedtrappes til kote 18 foran 
Batteriet, slik at Batteriet og utsikten derfra utover Byfjorden og Galtesund bevares.  

Grandhjørnet: 

Administrasjonen anser at planforslaget kan være misvisende mht formål og muligheter på 
Grandhjørnet. Det foreslås derfor at dette området avsettes til friområde kombinert med offentlig 
vegareal, slik at det sikres at dette området ikke bebygges med annet enn bygninger som er med på 
å ivareta friområdeformålet. Videre bør det avsettes vegareal for å sikre en veitrasé gjennom 
området. Bestemmelsene foreslås ikke endret, men området skal farges grønt/grått på plankartet.  

FR3: 

Administrasjonen foreslår at området kan endres noe for å få til en akseptabel atkomst opp til 
Skydebaneområdet, bestemmelsene er foreslått endret slik at denne muligheten er til stede.  

Område 6 – Barbubukt 

Administrasjonen foreslår ingen endringer innenfor dette området, bortsett fra at det skal avsettes 
tilstrekkelig areal for fiskeriinteressene ved Fiskemottaket. Detaljene rundt denne arealbruken 
foreslås løst i reguleringsplanprosessen. Det er mottatt en rekke merknader fra grunneiere og berørte 
parter der det fremsettes ønske om å avsette hele området til parkareal. I kommunedelplanforslagets 
retningslinjer foreslås det en maksimal byggehøyde på 4 etasjer (kote15) og en maksimal utnyttelse 
på 20 000m2. Videre er det gitt retningslinjer om at området skal fremstå med grønne lunger,  samt 
at bebyggelsen skal etableres slik at det dannes spennende plasser og smug med utsikt/forbindelse 
mot sjøen.  

Barbu Brygge Eiendom jobber nå, i forbindelse med et forestående reguleringsplanforslag, med 
modeller av boligområdet som viser at noen av bygningene vil reduseres til 3 etg i stedet for 4,  
samtidig som utnyttelsesgraden hevdes å være redusert med 25%. Videre jobbes det også med 
siktlinjer slik at utsikten mellom byggene vil rettes ut mot Galtesund i stedet for mot Dauholla og 
Tollbodkaia.  

Forslaget som nå fremmes er etter administrasjonens vurdering i samsvar med de føringer bystyret la 
til grunn for parallelloppdraget for Barbuområdet. Det ble da lagt vekt på at Barbubukt skal fremstå 
som et urbant boligområde med høy utnyttelse, og som gir en spennende kontrast til gamle Barbu. 
Dersom bebyggelsen foreslås høyere enn det som tidligere har vært forutsatt (kote 10 og 12) måtte 
dette begrunnes særskilt.  

Administrasjonen legger til grunn at et så sentralt område som Barbubukt må ha en høy utnyttelse. 
Det må legges til rette for at mange mennesker skal kunne bo der, men at området opparbeides med 
betydelige fellesarealer til offentlig benyttelse. Miljømessig vil det være fremtidsrettet å utvikle en 
bydel hvor mange mennesker får gangavstand fra sin bolig til sentrum. Behovet for bilbruk vil 



SAKSFREMLEGG 
 
Saksbehandler: Kristian de Lange Arkiv:  REG 2114 
Arkivsaksnr: 07/804  
Løpenummer: 21810/07 

 Side 4

dermed bli redusert. Når man samtidig legger til rette for en fremtidig tog/trikkforbindelse fra Barbu 
til Stoa og ev. Myra, samt anløp av fjordbuss i området, vil bydelen kunne fremstå som et godt 
eksempel på fremtidsrettet byutvikling. Dette er også i samsvar med nasjonale føringer for by- og 
tettstedsutvikling. 

I forhold til bebyggelsen bak mener administrasjonen at de skisser som nå er fremlagt fra utbygger, 
med store offentlige rom, siktlinjer mellom ny bebyggelse i nord/syd-retning, tilfredsstiller de krav 
bystyret har satt til begrunnelse for å fravike opprinnelige bygningshøyder. Detaljene vil måtte bli 
fastsatt i reguleringsplanen. Det vil bli inngått egen utbyggingsavtale med utbyggerne som sikrer 
offentlighetens interesser. Denne vil basere seg på vedtatt reguleringsplan for området. 

Støy  -og luftforurensning/trafikk: 

I forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan med KU er det mottatt merknader som 
omtaler KU-delen som mangelfull med hensyn til utredninger om støy-og luftforurensning langs 
Kystveien. Administrasjonen har derfor bestilt en tilleggsutredning av temaet som ligger vedlagt 
saksfremstillingen.  

Støy:Rapporten inneholder beregningsresultater med vurderinger og forslag til avbøtende tiltak, samt 
to kartvedlegg som viser støysoner i forhold til dagens trafikksituasjon og i forhold til situasjonen i 
2016. Resultatene viser at det i dag innenfor planområdet ligger 16 boliger innenfor gul sone 
(vurderingssone) og 30 boliger innenfor rød sone (lite egnet til støyfølsomme formål). Det er 
beregnet at det i 2016 vil ligge 4 flere hus innenfor gul sone og 14 flere hus innenfor rød sone.  

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området bør rundskriv T-1442 om støy –og luftforurensning, 
legges til grunn for de vurderinger som skal utøves mht. støy. 

Det er i tillegg utarbeidet et supplement til utredningen om støy-og luftforurensning der planlagte 
bygg ifbm fremtidig reguleringsplan for område 6 er innarbeidet. De nye resultatene viser at 
refleksjon fra de nye bygningsfasadene gir utslag på støynivået. Jfr. støykotene på vedlagte støykart, 
så vil man se de har forskjøvet seg mot nord. Noen flere bygninger nord for RV410 har fått økt 
støynivå som følge av refleksjon. Administrasjonen vil med dette som grunnlag foreslå at det ved 
utarbeidelse av reguleringsplan for område 6 skal kreves  avbøtende tiltak for eksisterende 
boenheter som vil bli berørt av støy over grensenivåene som direkte følge av etablering av ny 
bebyggelse innenfor område 6.  

Luftforurensning:Utredningen er gjort ved å beregne utslipp og spredning fra biltrafikk i området i 
en før-og ettersituasjon som vist i kommunedelplanforslaget. Beregningene er gjort for svevestøv og 
nitrogenoksid. Rapporten konkluderer med at grenseverdiene for luftkvalitet vil være overholdt både 
i før-og ettersituasjonen. For svevestøv viser beregningene at sonen rundt vegen som belastes med 
konsentrasjon over grenseverdiene øker med ca 7m fra før- til ettersituasjonen.  

Trafikk:Administrasjonen anser at planlegging av et alternativ til dagens Kystvei må gjennomføres 
som et eget prosjekt. Det er inntegnet en tunneltrasé fra Havstad til Barbudalen i kommuneplanens 
arealdel og realisering av denne bør etter administrasjonens oppfatning gis høy prioritet.  

Jernbaneverket har i sin uttalelse til kommunedelplanforslaget varslet innsigelse dersom gang-og 
sykkelveitraséene som er inntegnet i Barbudalen ikke endres, samtidig som det ønskes at 
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jernbanesporene til havna opprettholdes. Det understrekes imidlertid fra administrasjonens side at de 
rødstiplede linjene som er inntegnet på plankartet kun visualiserer mulige stitraséer og ikke gang-og 
sykkelveier i full bredde. Detaljene omkring bredder og nøyaktig gang-og sykkelveiføring foreslås 
løst i reguleringsplansammenheng.  

Videre skal havna flyttes til Eydehavn slik at det ikke vil være behov for godstransport til Barbu 
lenger. Men administrasjonen er opptatt av å beholde jernbanespor for å muliggjøre en bybane eller 
t-bane trasé ned til Kunnskapshavna. I forslaget til retningslinjer legges det opp til at det i fremtidige 
reguleringsplaner skal vurderes muligheter for en slik trasé.  

Administrasjonen er av den oppfatning av endringene som er foretatt ikke er vesentlige slik at 
planforslaget ikke må ut på nytt offentlig ettersyn. Endringene anses delvis som tilpasninger i forhold 
til merknader som er kommet inn. Videre omfatter kommunedelplanen et stort område, og helheten i 
hensynene som planen er ment å ivareta anses ikke som vesentlig endret. Det er i tillegg krav om 
utarbeidelse av reguleringsplan for alle delområdene som skal bygges ut.  

Under følger en oppsummering av endringene som er foretatt: 

Plankartet: 

1. Del av FR1 inngår nå i område 3.2 med maks kotehøyde 24m. Formålsgrensen er justert 
slik at del av gnr 507 bnr 715 i Nesheia ikke inngår i dette området. Det er tilknyttet 
bestemmelser om at det skal etbleres friluftsområder for allmennheten på tak av nye 
bygninger innenfor område 3.2.  

2. Område FR2 er slått sammen med område 3.1.  

3. Byggeområdet i område 1 er endret til friområde. 

4. Del av gnr 507 bnr 355 i område FR6 er tatt ut av planen og inngår nå i B2, del av gnr 507 
bnr 2194 i område FR6 er tatt ut og inngår nå i område 7.2. 

5. Område 7.1 er tatt ut av planen og erstattet med områder for småbåthavn. 

6. Område 7.3 er tatt ut av planen og ertsattet med område for parkering/vegareal (iht. 
gjeldende reguleringsplan). 

7. Del av FR7 er foreslått endret til parkering/vegareal (iht. gjeldende reguleringsplan). 

8. Område for småbåthavn er utvidet iht bystyretvedtak 08.03.07. Området er imidlertid ikke 
utvidet bort til Fiskemottaket på grunn av boligområdet B2 (bevaringsverdig).  

9. Påhugg til fjellparkering i  Møllebakken tatt ut. 

10. Gang-og sykkelveg inntegnet i sving ned mot lokomotivstallen i Barbudalen er endret.  

11. Maks. kotehøyder er tegnet inn på plankartet. 

 

Nye bestemmelser: 

12. Maksimal byggehøyde er på Skydebaneområdet (3.1)  kote 28. Maksimal utnyttelse er 
3500m2. Maksimal byggehøyde i Dauholla (3.2) skal være kote 24. Maksimal utnyttelse er 



SAKSFREMLEGG 
 
Saksbehandler: Kristian de Lange Arkiv:  REG 2114 
Arkivsaksnr: 07/804  
Løpenummer: 21810/07 

 Side 6

12400m2. Det skal anlegges friluftsområder for allmennheten på tak av nye bygninger 
innenfor område 3.2. 

13. Maks byggehøyde i område 2 er satt til kote 27,6, for å bevare utsiktsplass/snuplass i 
Nesheia.  

14. For område 2  er det tilføyd at utkraginger over sjø ikke kan bygges høyere enn kote 18 
mot sjø og mot sør. Dette for å sikre en nedtrapping av bebyggelsen mot sjøen og mot 
Batteriet. Bygg foran Batteriet kan ha maks byggehøyde kote 18. 

15. Byggehøyder for de øvrige byggeområdene er flyttet fra retningslinjer til bestemmelser slik at 
byggehøydene blir juridisk bindende.  

16. Det kan anlegges ny trasé for Skydebaneveien. Den nye veitraséen kan legges i fjell eller 
under ny bebyggelse.   

17. FR3 kan endres noe i reguleringsplan for å muliggjøre gode atkomstforhold til ny 
Skydebanevei. 

18. FR5 kan nyttes til parkering inntil parkeringsplassene kan flyttes til et annet område. 

19. Område 8 er endret fra industri/lager til område for industri/lager og forsamlingslokale. 

20. Rekkefølgebestemmelser  mht utbygging av gang-og sykkelveier medtas i bestemmelsene 
for reguleringsplanene som skal utarbeides.  

21. Ytre diameter er satt til 40m på ny rundkjøring i Barbubukt. 

22. Ved etablering av nye gang-og sykkelveier skal det anlegges atskilt felt for henholdsvis 
gående og syklende. 

23. Sikkerhet i forhold til  en 200-års flom og ekstremvannstand i sjø må dokumenteres i 
reguleringsplaner som skal utarbeides innenfor kommunedelplanen, jfr retningslinjer for 
planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (1/2007).  

24. Tiltak i Barbuelva skal utføres i samsvar med nærmere teknisk spesifikasjon for restaurering 
av Barbuelva som sjøørretvassdrag. 

25. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for område 6 skal det kreves  avbøtende tiltak for 
eksisterende boenheter som vil bli ytterligere berørt av støy over grensenivåene som direkte 
følge av etablering av ny bebyggelse innenfor område 6. 

Nye retningslinjer: 

26. Det kan tilrettelegges for kollektivtransportanlegg i forbindelse med buss-og togtransport i 
område 2, 4 eller 5, gjennomføring av bybane/t-bane trasé gjennom de samme områdene 
inkl FR5 og FR4 skal også være mulig. Retningslinjen skal innarbeides i alle 
reguleringsplanforslag innefor disse områdene. 

27. I område 6 skal det i fremtidig reguleringsplan avsettes tilstrekkelig areal for 
fiskeriinteressene ved Fiskemottaket. 
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28. Alle større byggetiltak skal legges inn i 3D modell for Barbu i forkant av 
politisk/administrativ behandling av reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og 
rammesøknader. 

29. Ny tunneltrasé fra Havstad til Barbu skal gis høy prioritet. 

30. Havneområdet like øst for fiskemottaket bør i reguleringsplan avsettes til  bruk for helårs 
yrkesfartøyer. 

 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Det faste utvalg for plansaker (Driftsstyret) anbefaler Bystyret å vedta følgende:  
 
Arendal Bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens §27-2.1 kommunedelplan for Barbu 
med konsevensutredning, med bestemmelser datert 29.05.07. 
 
 

 
 

 
Rådmannen, dato 
Geir Skjæveland, 30.05.2007 
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