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DERES REF.: GH VÅR REF.: LRZ ARENDAL, 30.01.2017 

 
 
 
DETALJREGULERING FOR HIS BRYGGE –  
REVIDERT PLANFORSLAG ETTER 1. GANGSBEHANLDING AV PLANFORSLAG 27.01.2017 
 
Reguleringsplanforslag for His brygge ble behandlet i kommuneplanutvalget første gang 
21.09.2016. Planforslaget ble avvist med 5 mot 4 stemmer. Et revidert planforslag ble lagt frem for 
ny 1. gangsbehandling i kommuneplanutvalget 30.11.2016. Ved behandlingen ble planen igjen 
avvist med 5 mot 4 stemmer.  
 
I brev av 15.12.2016 sendte administrasjonen brev til tiltakshaver «Hjemme hos Wenche», med 
informasjon om videre fremdrift. Administrasjonen påpekte her at utvalget i møtet 30.11.16 var 
positive til reguleringsplanen og utviklingen av eiendommen, men at det var detaljer i planen de 
var usikre på. Dette gjaldt både avklaringer med Statens vegvesen om kryss og planlagt trafikkøy 
ved Vesterveien, og innspill fra nabo på motsatt side av Hisebukta om planlagt småbåthavn. 
Utvalget ønsket at disse forholdene ble bedre belyst, eventuelt endret, før reguleringsplanen ble 
lagt ut til offentlig ettersyn. Dette har en gjort i revidert planforslag. I tillegg har en gjort en endring 
for høyder til planlagt blokkbebyggelse, BB1. Dette på bakgrunn av administrasjonen sin innstilling 
om å senke maks kotehøyde på blokkbebyggelsen. Videre redegjøres for de endringene som er 
gjort i planforslaget.  
 
Kryssløsning ved Fv. 420 Vesterveien og trafikkøy 
Før ny 1. gangsbehandling av planforslaget for His brygge hadde både tiltakshaver på 
reguleringsplanforslag for Kokkeplassen øst, og saksbehandler i kommunen tatt kontakt med 
saksbehandler hos Statens vegvesen for å få tilbakemelding på foreslått kryssløsning i 
planforslaget for His brygge. Saksbehandler hos Statens vegvesen sendte mail til kommunen der 
noen punkter i planforslaget ble kommentert. Denne mailen ble også forelagt 
kommuneplanutvalgets medlemmer før behandling av planforslaget i møte 30.11.16. I dette møtet 
ble planforslaget avvist. I brev av 15.12.2016 fra administrasjonen i kommunen, ble det vist til at 
det bl.a. var tilbakemeldingene fra Statens vegvesen som gjorde at kommuneplanutvalgets flertall 
avviste planen, fordi de ønsket at punktene som Statens vegvesen belyste skulle nærmere 
redegjøres for før planforslaget ble behandlet.  
 
Etter at planforslaget ble avvist ble det derfor avtalt et møte med Statens vegvesen, der både 
administrasjonen og plankonsulenter for planforslagene for His brygge og Kokkeplassen Øst 
deltok. Møtet ble avholdt 09.01.2017. Det foreligger referat fra møtet. Tema som ble diskutert på 
møtet var: 

 Bredde på trafikkøy og hvor mye fylkesveien må forskyves 

 Konsekvenser for alléen 

 Hvordan de to private avkjørslene møtes i krysset 



 
 

I tillegg presiserte Statens vegvesen i møtet at de ideelt sett ønsket å uttale seg til planforslaget når 
det ble lagt ut til offentlig ettersyn, der alle vedlegg som illustrasjonsplan, plan- og profiltegninger 
m.m. var vedlagt. 

 
I etterkant av møtet har det vært foretatt innmålinger av punkter på Vesterveien og de private veiene 
i planforslaget, i tillegg til trær i alléen på Kokkeplassen. På bakgrunn av det som kom frem i 
samtale med saksbehandler i Statens vegvesen i møte, og en nærmere vurdering av løsninger, har 
en valgt å revidere planforslaget noe når det gjelder kryssløsning og trafikkøy.  
 
Avkjørsel fra Fv. 420 har nå en strammere vertikal utforming enn i forrige planforslag, som var mer 
tilpasset eksisterende forhold. Avkjørselen er dimensjonert for sporingskurve L (lastebil) for kjøreveg 
K2, og LL (liten lastebil) for kjøreveg K3. Dette var gjort også i forrige planforslag. Kjøretøyene kan 
manøvrere med kjøremåte B (i eget kjørefelt på Fv., og i motsatt kjørefelt i avkjørsel). Personbil kan 
stanse foran mulig fremtidig gangfelt uten å hindre øvrig trafikk.  
 
Trafikkøya er utvidet til 2 m bredde og 7 m lengde. Selve øya er 1,5 m, og avstand kantstein – 
gulstripe 0,25m på begge sider. Trafikkøy og mulig fremtidig gangfelt er flyttet ca. 6 m mot sør. Pga. 
vertikal utforming og utvidelse av trafikkøy er avkjørselen flyttet ca 7,5m mot sør i forhold til forrige 
planforslag, for å ivareta eksisterende høydeforhold. Eksisterende gulstripe er beholdt. Kjørefelt vest 
for trafikkøy er utvidet til 3,9 m for å ivareta krav til breddeutvidelse, siden vestre gulstripe har fått 
endret radie.  
 
Eksisterende sykkelfelt langsmed Fv. er i hovedsak etablert med 1,5 m bredde, men dette varierer 
noe.  For å ta høyde for variasjoner i eksisterende bredder på sykkelfeltet, er det innregulert 
sykkelfelt med bredde 1,7 m.  
 
Plassering av holdeplass tilsvarer forrige planforslag. Her var holdeplassen alt flyttet ca. 20 m lenger 
sør i retning His i forhold til eksisterende plassering. Noe av innkjøringsarealet sammenfaller med 
mulig fremtidig gangfelt. Utkjøringsarealet er forlenget til 12m. 
 
Endringene beskrevet ovenfor medfører at avkjørsel i retning Kokkeplassen øst er noe endret, 
kjøreveg K3. Dette fremkommer i vedlegg 10 – sammenligning planforslag, der 
reguleringsplanforslag for Kokkeplassen øst er vist, med forslag til nye formålslinjer i 
reguleringsplan for His brygge. Reguleringsplanforslaget for Kokkeplassen øst har også foreslått 
utbedring av sin avkjørsel, og dimensjonert denne for liten lastebil (LL). Dette er lagt til grunn ved 
utforming og tilpasning av avkjørselen til Kokkeplassen øst i revidert planforslag for His brygge.  
 
Konsekvenser for alléen og trær langsmed avkjørsel til Kokkeplassen øst inkludert fyllinger, og i 
frisiktsoner ble diskutert i møtet med Statens vegvesen. Det ble i etterkant av møtet foretatt 
innmåling av de øverste trærne i alléen, og de som ligger nærmest avkjørslene for å se 
konsekvenser av de to planforslagene i forhold til trær i området. I vedlegg 10 ser en innmålte trær 
vist på reguleringsplanforslag for Kokkeplassen øst, datert 20.01.2017, sammen med formålslinjer 
fra siste reguleringsplan for His brygge. På denne illustrasjonen fremkommer det at de 5 innmålte 
trærne alle ligger innenfor formålet privat kjøreveg, P_V, i reguleringsplan for Kokkeplassen Øst. 
Selv om 4 av trærne ligger i vegformål, vil de i praksis stå i grøften, og dermed kunne bli bevart. Det 
treet som ligger nærmest Fv. 420 ligger innenfor frisiktsonen, men kan forhåpentligvis bevares. Det 
eneste treet som derfor må fjernes er det øverste treet på vestsiden av alléen, da dette ligger 
innenfor formål kjøreveg i reguleringsplanen for Kokkeplassen øst. Siden dette treet må fjernes som 
følge av avkjørsel vist i planforslag for Kokkeplassen Øst, vil diskusjonen en hadde i forhold til 
fyllingsutslag ikke få noe konsekvens for trærne i alléen. I det siste planforslaget for His brygge er 
krysset flyttet ca 7,5 m mot sør, og dermed lenger bort fra alléen. Selv om fyllingsutslaget blir større 



 
 

i reguleringsplanforslag for His brygge, for å kunne ivareta høyder og sporingskurver også for 
adkomstvei til Kokkeplassen øst, er fyllingsutslaget mindre i nærheten av alléen, enn det 
reguleringsplanforslag for Kokkeplassen øst viser. Fyllingen møter også et eksisterende jorde, og 
det er tatt inn krav om at det skal påføres jordmasser i områdene for annen veggrunn-grøntareal, 
G3 og G4, slik at dette blir tilpasset jordet. I forkant av fyllingene er det i reguleringsplanforslag for 
Kokkeplassen øst foreslått et område som er regulert til kombinert landbruk/næring p_L/N1, hvor 
det kan oppføres bygninger. Dette vil bli liggende mellom vegformål og fyllinger og det freda bygget 
på Kokkeplassen.  
 
Planavgrensningen for His brygge grenser til forslag til hensynssone bevaring av kulturmiljø (alléen) 
i reguleringsplan for Kokkeplassen øst. Endret avkjørsel til Kokkeplassen øst, som er innregulert på 
planforslag for His brygge, er tilpasset og møter eksisterende veg som ligger innenfor i 
hensynssonen.  
 
Konklusjonen er at planforslaget for His brygge ikke medfører noen endringer for alléen utover det 
reguleringsplan for Kokkeplassen øst alt har foreslått. 
 
Frisikt er sjekket og funnet ok, se vedlegg 11. Statens vegvesen sin kommentar vedrørende frisikt i 
innerkurve mot fjell er dermed sjekket ut og avklart. Frisikt iht. punkter innmålt av kommunen er 
også sjekket og funnet ok, men denne frisikten utgår pga. at avkjørsel er flyttet. 
 
Småbåtanlegg i Hisebukta 
Før behandlingen i kommuneplanutvalget 30.11.2016, ble det oversendt en merknad til 
kommuneplanutvalget fra grunneier på vestsiden av Hisebukta. Merknaden gikk på utstrekning av 
foreslått småbåtanlegg ut i bukta. I etterkant av behandlingen har tiltakshaverne Wenche og Bjørn 
Bakke hatt møte med denne grunneieren og gitt signal om at en vil redusere utstrekningen av 
småbåtanlegget, selv om denne avgrensingen var avklart på kommuneplanens arealdel. En har 
derfor lagt til grunn en løsning der en har sett på en 3-deling av bukta, der den midterste delen blir 
ferdselsareal, mens 1/3 del ut fra land på hver side kan benyttes til småbåtanlegg. En har fått signal 
fra administrasjonen at det ikke er kommet merknader til antall båtplasser/totalt areal for 
småbåtanlegg, slik at det kunne bli akseptert å utvide småbåtanlegget litt lenger ut i Hølen, dersom 
en reduserte utstrekningen i Hisebukta. På revidert plankart er derfor formålsavgrensningen for 
småbåtanlegg redusert i Hisebukta, men utvidet ca 13 m lenger ut i Hølen. Det er også laget en 
illustrasjon som viser forslag til ny plassering av småbåtanlegg med flytebrygger, der tidligere 
utstrekning av småbåtanlegg og plassering av flytebrygger også er vist, i tillegg til 3-delingen av 
bukta. Ønsker fra grunneier på vestsiden av bukta, om en reduksjon av utstrekning av 
småbåtanlegg, er dermed imøtekommet.  
 
Område for blokkbebyggelse, BB1 
I forslag til vedtak av planforslaget som ble behandlet i kommuneplanutvalget 30.11.2016, hadde 
administrasjonen anbefalt at høyden på blokkbebyggelsen i område BB1, ble redusert fra maks 
gesims-/mønekote k+25m, til maks gesims-/mønekote k+16m. I praksis ville dette innebære at 2 av 
6 etasjer av planlagt leilighetsbygg, og 10 av 31 leiligheter ble tatt ut. Løsningen for leilighetsbygg i 
dette området er også helt skreddersydd forslag til leilighetsbygg fra Siv.ark. Even Olaisen, der det 
er foreslått en p-kjeller midt i bygget. Med reduksjonen som administrasjonen foreslo, vil denne 
løsningen vanskelig la seg realisere.  
 
Tiltakshaverne ønsker fortsatt legge frem et planforslag som hjemler leilighetsbygget som en har fått 
tegnet av arkitekt. For å ytterligere presisere og redusere på leilighetsbygget som planlegges bygget 
i området, har en nå revidert bestemmelsene ved å presisere at det tillates maks 6 etasjer, og ikke 
mulighet for 7 etasjer som administrasjonen har omtalt i sitt saksfremlegg. En senker også maks 



 
 

kotehøyde fra kote k+25,0 m til kote +23,5 m. For å kunne etablere noe tekniske installasjoner og 
heisoppbygg over denne høyden har en tatt inn en bestemmelse om at det tillates tekniske 
installasjoner som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg 2,0 m over maks gesimskote, men at 
tekniske installasjoner skal ligge minimum 2 m tilbaketrukket fra fasadeliv, og kan maks dekke 10% 
av takflaten. I tidligere revisjoner har en tatt inn bestemmelser om oppdeling av bebyggelsen i flere 
bygningskropper, nedtrapping av fasader mot Hisebukta, flate tak med ikke reflekterende farger og 
krav om at minimum 70 % av fasadene skal ha mørke farger. Avgrensing og utforming av nytt 
leilighetsbygg er dermed svært detaljert både på forslag til plankart og i forslag til 
reguleringsbestemmelser. 
 
En vil gjenta og presisere at en har signalisert en høy utnyttelse for dette området helt fra innspillet 
til revisjon av kommuneplanens arealdel, og fra en sendte reguleringsplanforslaget inn til behandling 
første gang i juni 2015. Revisjonen en sender inn for behandling nå er 5. revisjon av planforslaget, 
etter tilbakemeldinger fra administrasjonen og etter politisk behandling. Høydene på leilighetsbygg 
er senket fra det opprinnelige forslaget på maks kote k+30 m, til maks kote k+23,5 m.  
 
Selv om leilighetsbygget ligger på motsatt side av Vesterveien i forhold til resten av His 
bydelssenter, mener en at utnytting i dette området må ses i sammenheng med den utviklingen en 
ønsker for His bydelssenter. 
 
Konklusjon 
Det oversendes et revidert planforslag, med reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og 
reguleringsplankart. I tillegg vedlegges illustrasjonsplan, avkjørsel med plan- og profilplan, profiler 
for frisikt, illustrasjon med sammenlikning av planforslagene og illustrasjon med utsnitt brygger. Alle 
dokumenter er datert, eller sist revidert 30.01.2017 Det oversendes også et eget sett bestemmelser 
der revisjonene som er gjort fremkommer.  
 
 
 
Med hilsen 
Stærk & Co. a.s. 

 
Lisbet Rake Zeiffert 
Arealplanlegger 
 

Vedlegg:  

 Forslag reguleringsplankart    sist datert eller revidert 30.01.2017 

 Forslag reguleringsbestemmelser           «   

 Forslag reguleringsbestemmelser, med endringer       «  

 Planbeskrivelse              «  

 Illustrasjonsplan              « 

 Avkjørsel – plan og lengdeprofil            « 

 Profiler frisikt          « 

 Sammenlikning planforslag        «  

 Utsnitt brygger           « 
 

 
  


