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INNLEDNING 
 

Bakgrunn 

Dersom Arendal opprettholder sin attraktivitet og dagens vekst fortsetter, vil kommunen få en 

befolkningsvekst på 6.000 innen ti år. Befolkningsøkningen vil kreve rundt 5.000 nye boenheter og 

3.000 nye arbeidsplasser. Hvor og hvordan skal de nye innbyggerne bo? Hvordan vi planlegger de nye 

boligområdene vil ha stor innvirkning på folkehelse, transport, bevaring av grøntområder og 

kommunens økonomi. 

  

Byplan Arendal 2023 foreslår at en langt større andel av befolkningen i fremtiden må bo og jobbe i 

eller nær sentrum og bydelssentra for å møte de utfordringene som kommer. 80 % av boligbehovet 

bør bygges som nye leiligheter i ulike prisklasser med høy bokvalitet og universell utforming, hvorav 

50 % i bysentrum (1 km radius) og resten omkring bydelssentra som His (0,5 km radius). Der det er 

mulig bør det bygges høyere og mer konsentrert i bysentrum og i bydelssentraene.  

 

Første halvår 2014 hadde kommunen oppstartsmøte med fem utbyggere innenfor nåværende 

planområde. I tillegg pågikk det allerede planarbeid for Kirkeveien 137 og Kirkeveien 129 som ligger 

på utsiden av planområdet. For å koordinere de pågående reguleringsplanene ble det innkalt til et 

felles møte for de aktuelle konsulentene og utbyggerne i september. I forkant av møtet hadde 

kommunen fått utarbeidet skisser og illustrasjoner som viser muligheter for en mer urban framtidig 

utbygging i området rundt His, fra Hølen til His kirke. Stemningen på møtet var positiv, og 

administrasjonen gikk videre med egne møter med berørte privatpersoner, før planene ble 

presentert for kommuneplanutvalget, pressen og på folkemøte i november. 

 

På bakgrunn av denne prosessen og innspill som kom frem der om at kommunen burde ta en aktiv 

rolle i utviklingen av området, la Rådmannen 3. desember fram forslag om å starte opp arbeid med 

en kommunedelplan for His bydelssenter. Dette ble enstemmig vedtatt. Det ble meldt oppstart av 

planarbeidet 12. desember. Forslag til planprogram ble fastsatt 11.februar 2015. 

 

 

Formål 

Siden kommunesammenslåingen i 1992, har det vært lite fokus på utvikling av lokalsentra med høy 

kvalitet innenfor de gamle kommunene. Utviklingen som har funnet sted har resultert i lokalsentra 

som gir lite tilbake til lokalsamfunnet med tanke på sosiale treffsted og gode uterom. Det har stor 

sett begrenset seg til dagligvarebutikker i en etasje omkranset av parkeringsareal.  

 

Gjennom Byplan Arendal 2023 er det satt fokus på utfordringer med dagens planlegging. 

Kommunedelplan for His bydelssenter har som intensjon å ta opp disse utfordringene og finne 

løsninger lokalt. 
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Målsetting  

1. Skape en levende bydel på His  

2. Utvikle området i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

3. Legge sterke føringer for kommende reguleringsplaner i området 

4. Vise gjennomføringsmuligheter og gi rammer for utbyggingsavtaler 

 

 

Fokus i prosessen 

Det er flere temaer som vurderes i planprosessen, men hovedfokuset vil være: 

1. Liv-Rom-Hus; bebyggelsestruktur, bebyggelsestype og sosiale møteplasser 

2. Infrastruktur; vei, vann og avløp 

3. Grønnstruktur; rekreasjonsområder og tilgjengelighet 

 

 

Planavgrensning 

Ved oppstart tok foreslått planavgrensning for seg et relativt stort område, se utsnitt nedenfor. Fra 

syd var hele Willumstadområdet med. Nordover var områdene rundt Plantasjen med, da det tidligere 

var kommet innspill til endret bruk av disse arealene. Avgrensningen fulgte så Hølen og omsluttet 

Kokkeplassen. Østover ble planområdet avgrenset mot eksisterende bebyggelse, og tok da med seg 

de store ubebygde områdene sør for Lystheia. Planavgrensningen gikk så i Kirkeveien som går ned til 

Willumstad.   

 

Områdene omfatter både private, kommunale og fylkeskommunale eiendommer. Det har ved 

oppstart kommet enkelte innspill med ønsker om å utvide planområdet. Kommuneplanutvalget 

vurderte dette ved fastsetting av planprogrammet, og en valgte å fastholde foreslått avgrensning. 

 

Gjennom prosessen har planavgrensningen blitt redusert. Ved utarbeiding ble det gjort en mindre 

justering av grensen vest for Plantasjen, og en større justering i nord, der et større ubebygd område 

mot Lystheia ble tatt ut.  

 

Ved førstegangsbehandling i august 2015 ble områdene rundt Kokkeplassen tatt ut av planens 

avgrensning, med begrunnelse om at området ble grundig vurdert i nylig revidert kommuneplan, at 

det foregikk arbeid med detaljreguleringsplaner i områdene, samt at området ikke naturlig hørte 

sammen med resten av bydelssenteret.  
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Avgrensning ved oppstart til venstre og avgrensning ved offentlig ettersyn til høyre.  

 

Planområdet 
I planbeskrivelsen omtales mange stedsnavn. Kartet under viser en enkel oversikt over planområdet, 

og sentrale plasser innenfor og utenfor planavgrensningen. 
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PROSESS 
 

Det er lagt opp til en prosess med god forankring både politisk og lokalt. Det er allerede gjennomført 

flere medvirkningstiltak. I forkant av oppstarten av kommunedelplanen har det som nevnt over vært 

mye aktivitet. Det har vært avholdt oppstartsmøter på fem ulike prosjekter. Idéskisser for His 

bydelssenteret har blitt utarbeidet som et utgangspunkt for diskusjoner. Med utgangspunkt i disse 

skissene har det blitt avholdt flere felles møter med de som utarbeider reguleringsplanene innenfor 

området, samt egne møter med privatpersoner som bor sentralt innenfor området, men ikke har 

planer om utvikling av sin eiendom. Kommuneplanutvalget ble orientert om planene, og det ble 

avholdt et folkemøte i november som hadde godt oppmøte. Det ble også flere oppslag i avisa om 

planene, og det har vært mye engasjement fra lokalbefolkningen på disse. 

  

Som følge av innspillene på de avholdte møtene anbefalte Rådmannen å starte opp arbeid med 

kommunedelplan for His bydelssenter for å få en nærmere avklaring av arealbruk i området. 

Kommuneplanutvalget ga sin tilslutning til dette forslaget i desember 2014.  

 

Forslag til planprogram er fremmet for politisk behandling før utleggelse til offentlig ettersyn, og ved 

fastsetting av programmet. 

 

I mars ble det avholdt lokalt verksted for å få innspill og meninger til planarbeidet. Det var godt 

oppmøte på verkstedet. Willumstad hadde størst fokus blant de fremmøtte, og det kom innspill om 

både bevare Willumstad som grøntområde, og å bygge ut i tråd med kommuneplanen. 

 

Kommuneplanutvalget ble i mai orientert om utredningene som følger kommunedelplanen. 

Presentasjonen og utredningene ble etter utvalgets møte lagt ut på kommunens nettside. Dette har 

gitt mulighet for å sette seg godt inn i grunnlaget for planforslaget før behandlingen.  

 

 

Organisering 

Planprogrammet listet opp 11 tema for utredning. Ut fra disse punktene ble det opprettet 13 utvalg. 

Medlemmer av utvalgene ble vurdert både ut fra ansvarsområde i kommunen og eget fagområde.  

 

Følgende 11 tema følger av vedlegg ”utredninger” datert 13. mai 2015: 

 Eksisterende forhold 

 Grønnstruktur 

 Biologisk mangfold 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Landskap 

 Landbruk og jordvern 

 Infrastruktur – vei og trafikksikkerhet 

 Infrastruktur – vann, avløp og overvann 

 Infrastruktur – skole og barnehage 

 Samfunnssikkerhet 

 Forretningsareal 
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Temaene ”fremtidig bebyggelse” og ”økonomi og gjennomføring” er ikke med i utredningen som 

egne tema, men følger av planbeskrivelsen.  

 

I arbeid med de ulike utredningene har også flere eksterne parter blitt konsultert: 

 Planavdelingen hos fylkeskommunen bistod med en nylig utarbeidet 3d-modell som viser 

hvor en kan utnytte kartdata for å belyse planarbeid i utredningen av tema landskap og 

samfunnssikkerhet.  

 Statens vegvesen bidro med informasjon om trafikktall og valg av løsninger i utredningen av 

trafikksikkerhet.  

 Seksjon for kulturminnevern hos fylkeskommunen bidro med utfyllende opplysninger i 

utredningen av kulturmiljø og kulturminner. 

 NVE bidro med utfyllende opplysninger i utredningen av flom under samfunnssikkerhet. 

 Arendal By var med på utredningen av forretningsareal.  
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GJELDENDE PLANSTATUS 

 
Kommuneplanens arealdel 
Planområdet omfatter et større område, og omfatter dermed flere formål i kommuneplanens 

arealdel (se utsnittet).  

 

På Willumstad er store deler av området avsatt til boligformål. Unntaket er eksisterende skole, 

barnehage og næringsareal som er avsatt til henholdsvis tjenesteyting og næring. Et område i 

nærheten av kirken er avsatt til grav- og urnelund. Deler av området er omfattet av hensynssone 

detaljeringssone reguleringsplan, som 

innebærer at arealbruken styres av gjeldende 

reguleringsplan. I tillegg til arealformålene, er 

hele Willumstad båndlagt for regulering med 

krav om felles planlegging. En mindre del i vestre 

del er vist med hensynssone fare gruver. Sørøst i 

området er en mindre del vist med hensynssone 

bevaring kulturmiljø. Dette området er en del av 

kulturmiljøet som er vist på Heimarnes. 

 

Plantasjen er avsatt til næringsareal, og 

jordbruksarealene rundt er avsatt til LNF-formål. 

Eksisterende boliger i dette området er avsatt til 

både boligformål og til LNF-formål.   

 

Dagens bydelssenter, Solåsen, omsorgsboligene 

på Elim og Vesterveien omfattes av hensynssone 

detaljeringssone reguleringsplan. Nord for 

Solåsen er området avsatt til LNF-område.  

 

 

 

 

 

 

Reguleringsplaner 
Det er mange reguleringsplaner innenfor planområdet, og flere overlapper hverandre. I 2009 ble det 

vedtatt en reguleringsplan for sykkelfelt langs Vesterveien. Reguleringsplanen styrer arealbruken for 

Vesterveien gjennom hele planområdet.  

 
Reguleringsplan for Rv. 420 Strømmen – Vippa ( 2009) 
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Det ligger også tre andre reguleringsplaner langs Vesterveien. Forretningsarealet der Rimi ligger er 

regulert i en plan fra 1995, og ”Biltilsynet” er regulert i en plan fra 2009. Lenger syd på Vesterveien er 

nytt næringsområde under etablering. Dette inngår i en reguleringsplan fra 2009. 

 
Reguleringsplan for Hiskrysset (1995), His gnr 305 bnr 543 (2009) og Vesterveien 193 (2009).  

 

Bydelssenteret, His terrasse, omsorgsboligene ved Elim og noen eneboliger er regulert i en plan fra 

2003. Adkomsten til His terrasse ble omregulert i 2011.  

 
Reguleringsplan for Solåsen (2003) og endring (2011).  

 

Reguleringsplanene for del av His og Trommestadveien – His kirke er kun delvis realisert. Den gamle 

planen for del av His er satt til side av kommuneplanen, da dette området ikke er vist med 

hensynssone detaljeringssone reguleringsplan. 

 
Reguleringsplan for Trommestadveien – His kirke (1995) og del av His (1967) 
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Pågående planprosesser 
Samtidig med Byplan Arendal 2023, jobbes det med flere private reguleringsplaner innen 

planområdet. Kommunens planavdeling har i første halvår av 2014 hatt oppstartsmøte for flere ulike 

reguleringsplaner i området rundt His bydelssenter. Ytterligere en plan er meldt opp i 2015. 

 

Byplan Arendal 2023 

Arendal kommune har gjennom arbeid med Byplan 2023 rettet et fokus mot utvikling av kommunens 

bydelssentra. Visjonen er et urbant og fremtidsrettet Arendal med sterk identitet og høy livskvalitet.  

 

Arbeidet startet opp i 2012, og det har vært avholdt flere byplankafeer med ulik fokus. Det er også 

avholdt arbeidsverksteder og folkemøter med ulike tema. I forbindelse med arbeidet er det 

utarbeidet fem analyser:  

 Boliganalyse 

 Byromanalyse 

 Handels-, service- og næringsanalyse 

 Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) 

 Transportanalyse 

 

Høsten 2014 ble det utarbeidet en by og utviklingsstrategi som ble sendt ut på høring i november. 

Sluttbehandling av strategien er planlagt å skje i november 2015.  

 

Områdeplan for Willumstad 

 
Figur viser ny og gammel avgrensning av 

områdeplanen. 

Det ble våren 2014 meldt oppstart av 

områdeplan for hele Willumstad. Planen 

utarbeides av Asplan Viak på vegne av Block 

Watne og Arendal Eiendom. Ved oppstart var 

hele området som vist i kommuneplanen tatt 

med, men underveis har det skjedd en 

innsnevring av planområdet til kun å omfatte 

de delene som er tenkt bygd ut av Block Watne 

og Arendal Eiendom. De resterende områdene 

tas ikke med i reguleringsplanen da dette ville 

utløse store kostnader for undersøkelser av 

kulturminner. 

 

Ved oppstart av kommunedelplanen hadde 

områdeplanen for Willumstad hatt en god 

progresjon. Det var avholdt flere møter med 

administrasjonen i kommunen og med Statens 

vegvesen. Hovedadkomst og hovedgrep var 

gjennomgått, men planforslag var ikke sendt 

inn. 
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Detaljreguleringsplan for kryss fv. 212 – His kirke 

 

Reguleringsplan for krysset fv. 212 – His kirke 

ble startet opp januar 2015. Planen utarbeides i 

samarbeid mellom Universitetet i Agder og 

Arendal kommune.  

 

Formålet med reguleringsplanen er å forbedre 

eksisterende kryssløsning så det blir mer 

trafikksikkert, for både bilister og myke 

trafikkanter.   

 

Studentoppgaven ble levert i mai 2015. 

 

 

 

Detaljreguleringsplan for His bydelssenter nord 

 

Reguleringsplan for His bydelssenter nord ble startet opp 

våren 2014. Planen utarbeides av Asplan Viak på vegne 

av His bydelssenter AS. 

 

Planområdet omfatter jordet på østre side av 

eksisterende rundkjøring. Nordover avgrenses området 

opp til innkjørselen til eksisterende enebolig.  

 

Det er per dags dato ikke sendt inn planforslag for 

området, men utbygger har signalisert ønsker om 

forretning og boliger. Formålet er i strid med gjeldende 

reguleringsplan, som regulerer området til landbruk. 
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Detaljreguleringsplan for Solåsen (Kirkeveien 190) 

 

Reguleringsplan for Solåsen ble startet opp 

mars 2015. Planen utarbeides av Rambøll på 

vegne av Solåsen utbygging.  

 

Prosjektet er en videreføring av de to blokkene 

på His. Det er ønske om høy utnyttelse med tre 

blokker i seks etasjer. 

 

Formålet er i strid med gjeldende 

reguleringsplan, som regulerer området til 

friområde, og det er derfor satt krav til KU. 
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PLANFORSLAGET 
I det følgende beskrives arealformål i kommunedelplanen ut fra endring i kommuneplanens arealdel. 

De viktigste bestemmelsene og retningslinjene beskrives også. For lettere oversikt deles planområdet 

inn i følgende fire områder; Engene, Lystheia, Bydelssenteret (Kirkeveien) og Willumstad. Det gjøres 

en samlet konsekvensanalyse for hvert enkelt delområde. Utgangspunktet for 

konsekvensutredningen er endringen fra allerede vedtatt arealbruk, og ikke nåværende tilstand i 

marka. Analysen baserer seg på utredningene som følger planforslaget. 

 

 
Avgrensningen av de ulike delområdene 
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Engene 
Området omfatter arealet på nordsiden av Vesterveien, og vest for His bukt. Det har kommet enkelte 

innspill i planprosessen knyttet til området. 

 

 
Gjeldende kommuneplan (til venstre) og forslag til kommunedelplan (til høyre) 

 

Eksisterende boliger 

De fleste av boligene er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.  Enkelte boliger mot Hølen 

er derimot avsatt til LNF-område. Dette gjelder Engeneveien 11, 14, 15, 19, 20 og 22, samt 

Vesterveien 202, 202 B, 204 A og 204 B. Av disse er det kun Engeneveien 11 som er knyttet til en 

landbrukseiendom. Kommunedelplanen foreslår denne fortsatt avsettes til LNF-formål, mens de 

resterende boligene avsettes til boligformål.  

  

Nye boligtomter og småbåthavn 

Det har kommet innspill om to nye boligtomter ved Engene. Den ene tomta har tidligere vært politisk 

behandlet som en dispensasjon og påfølgende klagesak fra Fylkesmannen. Sammen med innspill om 

boligtomt har det vært fremmet ønske om en mindre båthavn, anslagsvis 20-30 plasser.  

 

Hele området ved Engene er i utredningen om kulturminner og kulturmiljø vurdert å ha stor verdi. 

Her er det registrert en gravrøys fra bronsealder/jernalder, men ut fra befaring kan det se ut til at 

plasseringen som er angitt i kart ikke er riktig. Dette er derimot svært usikkert. Området med 

jordbruksarealer og gammel bebyggelse utgjør også et flott kulturlandskap, som det vil være viktig i 

ivareta. Utredningen om kulturminner og kulturmiljø foreslår at det legges en hensynssone for 

bevaring kulturmiljø over området. Verdiene står ikke i konflikt til nye byggetiltak i området, men 

tiltakene må utføres med stor tanke på omgivelsene.  

 

I analysen av grønnstruktur er det fremhevet viktigheten av tilgang mot vannet, og at det vil være en 

stor fordel å sikre en grønn forbindelse fra bydelssenteret og mot Tangen. I klagesaken som gjaldt 

fradeling av boligtomt i 2012 la Fylkesmannen vekt på landskapshensyn og hensynet til friluftslivet, 

samt områdets status i kommuneplanen (LNF) og faren for presedens. Området der det er ønske om 

boligtomter er i dag lite tilgjengelig for allmennheten. Dersom det vil være mulig å etablere en 

kobling mellom bydelssenteret og Tangen samtidig med de andre tiltakene, vil det bedre 

mulighetene for å ferdes i området, og summen av tiltak vil med dette være positiv. 
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Småbåthavn ved Engene er omtalt i kommunedelplan for småbåthavner. Småbåthavnplanen var 

etter utredningen positiv til nytt anlegg her. Da daværende grunneier ikke viste stor interesse for 

tiltaket ble ikke området lagt inn i kommunedelplanen og påfølgende kommuneplaner. Innspillet om 

småbåthavn er drøftet med havnesjefen, som er positiv til å ta inn området.  

 

Kommunedelplanen foreslår at to boligtomter og småbåthavn legges inn i planen, dog med visse 

justeringer og forutsetninger. Boligtomtene avgrenses mot Hølen med en avstand på 30 meter da 

det ikke er ønskelig ut fra nasjonale retningslinjer med bebyggelse tett på vannkanten. Småbåthavna 

avgrenses mot en naturlig bukt ut fra landskapshensyn. Gjennomføring av boligbygging og 

småbåthavn ved Engene vil måtte ivareta både hensynet til kulturminner og kulturmiljø, samt 

hensynet til friluftsverdier. Det vil være svært viktig å få avklart om gravrøysa er lokalisert riktig i 

kartet før det eventuelt tillates bygging i området, og god tilpasning til og bevaring av eldre bygg er 

tilsvarende viktig. Det er også viktig å få vurdert hvor traseen for en fremtidig turvei fra 

bydelssenteret til Tangen kan ligge. På grunn av disse forholdene bør det forut for disse tiltakene 

utarbeides en reguleringsplan, der disse forutsetningene settes opp som krav som må følges opp i 

videre planarbeid.  

 

Næring – Plantasjen 

Dagens forretning er avsatt til næring i kommuneplanen. Det er kommet innspill om utvidelse av 

næringsarealet mot øst med tanke på enten å utvide driften av Plantasjen eller etablere ny 

virksomhet, fortrinnsvis forretningsareal. Området er avsatt til LNF-formål, og i dag i dyrka mark i 

drift. I utredningen om landbruk og jordvern er området gitt høyeste prioritet; svært viktig.  

 

I utredningen av forretningsareal er det pekt på viktigheten av å samle forretning og andre 

funksjoner for å kunne skape et levende bydelssenter. Spredning av forretningsareal vil uthule 

intensjonen ved kommunedelplanen. Plantasjen ligger over 500 meter fra dagens bydelssenter, og 

det er ikke forbindelseslinjer som gjør det naturlig å gå eller sykle mellom de to områdene. De to 

områdene anses derfor som separate, og ikke en del av et felles sentrumsområde. Det foreslås ut fra 

disse begrunnelsene ikke å utvide næringsarealet østover.  

 

Rett vest for Plantasjen er deler av parkeringsplassen avsatt til LNF-område. Da området allerede er 

disponert til slik drift foreslår kommunedelplanen å endre dette området til næringsformål. 

 

Kombinerte formål – Rimi 

Dagens dagligvareforretning er etablert med en enebolig på taket. I kommuneplanens arealdel er 

området vist med hensynssone som sier at reguleringsplanen skal styre arealbruken for området. 

Reguleringsplanen viser kombinerte formål forretning og kontor. Der boligen er etablert på taket 

vises også formål bolig i tillegg til de to andre formålene. Høyder er begrenset til fire meter. Dersom 

det skal etableres større bygg eller andre funksjoner vil dette være i strid med gjeldende plan, og det 

må utarbeides en ny reguleringsplan for området. 

 

Området ligger svært sentralt til mot bydelssenteret. I en videre utvikling av bydelssenteret er 

området interessant, både med tanke på videre drift av forretning, tjenesteyting, samt etablering av 

kontor og/eller bolig. Utredningene viser at det ikke finnes særskilte interesser her med tanke på 

grønnstruktur, natur eller kulturmiljø. Utredningen for landskap viser at området sammen med His 
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bukt danner et landskapsrom, rammet inn av høydene rundt. Utredningen for infrastruktur viser at 

området er utsatt for støy. Med tanke på etablering av boliger kan det bli utfordrende å sikre gode 

boforhold grunnet støyende vei på sørsiden og en større kolle på vestsiden som kan ta mye av sola. 

Det kan derimot være at en nærmere prosjektering kan løse disse utfordringene.  

 

For utvikling av et bydelssenter er det også nødvendig å sikre en høy utnyttelse. I forhold til høyder 

åpner landskapsrommet for å øke dette i forhold til dagens. Det ligger ikke boliger på nord- eller 

østsiden som kan bli skadelidende med tanke på skyggelegging. Kollen i vest har høyeste punkt på 

kote 26, og et nytt bygg vil derfor ha god ryggdekning.  

  

Kommunedelplanen foreslår at området settes av til kombinerte formål forretning, kontor, 

tjenesteyting og bolig. Videre foreslås det at det stilles krav om en økning av høydene ved en større 

endring av dagens bebyggelse, da mellom 4 og 6 etasjer. Ved etablering av mer enn tre etasjer bør 

øverste etasje være inntrukket.  

 

Grønnstruktur 

I utredningen for grønnstruktur er det pekt på behovet for å forbedre allmennhetens adkomst til 

Hølen, og da særlig en fremtidig turvei mot friområdet og badeområdet ved Tangen. 

Kommunedelplanen har ikke funnet den eksakte traseen som turveien kan ha, men foreslår at deler 

av Engeneveien benyttes frem til en må etablere turvei langs vannet videre mot Tangen. 

Kommunedelplanen foreslår at dette området angis med hensynssone grønnstruktur, for å sikre at 

traseen etableres i dette området. Videre foreslår kommunedelplanen at det stilles krav om at 

allmennheten må sikres muligheter til å ferdes langs vannet i kommende reguleringsplaner.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

I utredningen for kulturminner og kulturmiljø er det pekt på at Engene er et viktig område med tanke 

på bevaring. Vesterveien 200 er registrert i SEFRAK og med den gamle alleen i hagen utgjør dette 

også et viktig område. En gravrøys ute på Engene er automatisk fredet etter kulturminneloven. 

Områdene er ikke ivaretatt i kommuneplanens arealdel, og det foreslås derfor at en tar inn en 

hensynssone for bevaring for områdene som skissert i utredningen, samt hensynssone fredet 

kulturminne på gravrøysa. 

 

Naturmiljø 

I utredningen for biologisk mangfold er His bukt vist som et regionalt viktig område. Dette er ikke 

ivaretatt i kommuneplanens arealdel, og det foreslås derfor at en tar inn en hensynssone for 

bevaring for området skissert i utredningen. 

 

Endringer ved Engene:  

 Ni eksisterende boligtomter endres fra LNF-formål til byggeområde bolig. 

 Det legges inn to nye boligtomter og småbåthavn. Det stilles samtidig krav om plan, der 

kulturmiljø og turvei skal inngå som en del av reguleringsplanen. 

 Næringsareal ved Plantasjen utvides noe mot vest for å fange opp eksisterende parkering. 

 Området ved Rimi avsettes til kombinerte formål forretning, kontor, bolig og tjenesteyting. 

Føringene som er gitt over settes inn i bestemmelsene og må følges opp i reguleringsplan. 
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 Det tas inn hensynssone grønnstruktur for arealer som kan være aktuelle for turvei langs 

Hølen.  

 Det tas inn hensynssone bevaring kulturmiljø for deler av området. 

 Det tas inn hensynssone fredet kulturminne på gravrøysa. 

 Det tas inn hensynssone bevaring naturmiljø for deler av området.  

  

Konsekvensanalyse:  

Grønnstruktur og friluftsverdier:  

Det er ikke pekt på særlig verdier i utredningen, men på behovet for økt tilrettelegging. Et 

område langs Hølen legges inn med hensynssone grønnstruktur med tanke på etablering av 

turvei, og allmennhetens muligheter for ferdsel bedres gjennom krav til kommende 

reguleringsplaner. Endringen anses derfor som positiv.  

 

Naturverdier, biologisk mangfold, strandsone:  

Den regionalt viktige naturtypen ved His bukt er fremhevet som viktig. Det tas inn en 

hensynssone rundt dette området. Endringen anses derfor som positiv. 

 

Kulturminner og kulturmiljø:  

Engene er bebyggelse i tradisjonelt landbrukslandskap. Verdiene er knyttet til at det er et samla 

kulturminnemiljø som ligger i et kulturlandskap. Sammenhengen er derfor vesentlig å få frem og 

beholde i fremtiden. Planforslaget legger ikke til rette for ny bebyggelse i nærheten. Det vil 

dermed ikke utløse konsekvenser for disse kulturminnene. Konsekvensene ved utforming og 

størrelse av nye bygninger innenfor hensynssonen må imidlertid vurderes nærmere i 

detaljreguleringsplaner. 

 

Enkeltbygningene som er foreslått avsatt til hensynssoner har verdi som enkeltbygg, men ikke 

som helhet. Planforslaget vil ikke gi konsekvenser for disse enkeltbyggene.  

 

Fornminnene i området, dvs. gravrøysa er automatisk fredet, og bevares med de krav om 

sikringssone som Fylkeskommunen vil forlange. Slike kulturminner er gjerne lite synlige i dagen, 

og gir liten grad av opplevelsesverdi. Utbyggingsprosjekter i området vil kunne bidra til at 

kulturminne synliggjøres bedre. Det vil nødvendigvis bli som del av grøntarealene. 

Konsekvensene blir dermed å anse som positive, med den begrunnelse at det blir mer synlig. 

 

Landskap:  

Økning av høyder av dagens bygningsmasse ved Rimi vil endre landskapet. Det er likevel vurdert 

at på grunn av nærliggende kolle vil konsekvensene være av mindre betydning. Det er heller ikke 

behov for sprengning. Bygningen vil inngå i en helhet rundt utvikling av His bydelssenter, og ny 

bebyggelse vil derfor balanseres mot resterende utbyggingsareal.  

 

Nye boliger og småbåthavn ved Engene er avgrenset slik at de ikke de ikke vil gi stor påvirkning 

på landskapsbildet. Videre er det stilt krav om reguleringsplan for å tilpasse nye tiltak til 

eksisterende kulturmiljø. 
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Landbruk / jordvern: 

Ingen endring 

 

Teknisk infrastruktur: 

Ingen endring 

 

Forurensning og støy: 

Ingen endring 

 

Samfunnssikkerhet: 

Ingen endring 

 

Bomiljø og kvalitet / UU / folkehelse: 

Ingen endring 

 

Barn og unge: 

Ingen endring 

 

 

De viktigste føringene for området er gitt i kommuneplanens arealdel. Kommunedelplanen gjør 

enkelte mindre endringer av arealbruken i området, og øker formålet og utnyttelsesgraden til et 

eksisterende utbyggingsareal. Endringene anses som moderate, og det bør være mulig å få til 

ønskede tiltak med en god tilpasning mot omgivelsene. Ulempene med å bygge i 100-metersbeltet 

mot Hølen anses som oppveid dersom en får til en turvei mot Tangen. Detaljene om utforming og 

tilpasning mot kulturmiljøet må tas i reguleringsplanene.    
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Lystheia 
Området omfatter arealet på østsiden av Vesterveien, og nord for His terrasse. Det har ikke kommet 

innspill angående dette området til oppstart av kommunedelplanen, men det er tidligere fremmet 

innspill i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 
Gjeldende kommuneplan (til venstre) og forslag til kommunedelplan (til høyre) 

 

Eksisterende boliger og fritidsbolig 

Boligene i Vesterveien 133, 137 og 139 er avsatt til LNF-fomål. Kommunedelplanen foreslår at disse 

boligene avsettes til boligformål. Videre er fritidsbolig i Vesterveien 131 avsatt til LNF-formål. 

Kommunedelplanen foreslår at denne fritidsboligen avsettes til formål fritidsbebyggelse. 

 

Nye utbyggingsområder 

Det har ikke kommet innspill om endring av det store LNF-området til annet formål. Innspillene som 

har kommet i tidligere revisjoner av kommuneplanen er ikke spilt inn på nytt, og det har heller ikke 

kommet innspill på alternative utbygginger. Landbruksrådgiver i kommunen opplyser om at 

grunneier har planer om å starte opp sauedrift i området.  

 

I utredningen om infrastruktur fremgår det at det ikke er anbefalt å bygge ut området med boliger, 

da det er vanskelig å få en god kobling mot bydelssenteret. En utbygging her vil da ikke være med på 

å bygge opp under målsettingene med planarbeidet. Det foreslås av disse grunnene ingen endringer i 

arealbruken for området. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

I utredningen av kulturminner og kulturmiljø er det pekt på verdier i området. Dette gjelder særlig 

området som grenser mot Vesterveien, men hele skogsområdet er en del av det som tidligere var 

lysthage for Kokkeplassen. Her ligger Führst gravminne, en gammel allé, samt flere gamle stier/veier 

og steingjerder. Führst gravminne er vedtaksfredet etter kulturminneloven. Kommunedelplanen 
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foreslår at det legges hensynssone bevaring kulturmiljø på deler av arealet, samt hensynssone fredet 

kulturminne på Führst gravminne. 

 

Naturmiljø 

I utredningen for biologisk mangfold er det pekt på verdier i området. Det gjelder den gamle alleen 

som kommer fra Kokkeplassen. Dette er ikke ivaretatt i kommuneplanens arealdel, og det foreslås 

derfor at en tar inn en hensynssone for bevaring av området. 

 

Endringer ved Lystheia:  

 Tre eksisterende boligtomter endres fra LNF-formål til byggeområde bolig. 

 En eksisterende fritidsbolig endres fra LNF-formål til byggeområde fritidsbolig.  

 Det tas inn hensynssone bevaring kulturmiljø for deler av området. 

 Det tas inn hensynssone fredet kulturminne på Führst gravminne. 

 Det tas inn hensynssone bevaring naturmiljø for deler av området. 

 

Konsekvensanalyse:  

Grønnstruktur og friluftsverdier:  

Ingen endring. 

 

Naturverdier, biologisk mangfold, strandsone:  

De gamle trærne i alleen som strekker seg fra Kokkeplassen er fremhevet som viktige. Det tas inn 

en hensynssone rundt denne alleen. Endringen anses derfor som positiv. 

 

Kulturminner og kulturmiljø:  

Det gamle parkområdet er fremhevet som viktig, selv om senere tids aktiviteter har redusert noe 

av verdien av området. Det tas inn hensynssone bevaring kulturmiljø og hensynssone fredet 

kulturminne i dette området. Endringen anses derfor som positiv. 

 

Landskap: 

Ingen endring. 

 

Landbruk / jordvern: 

Ingen endring. 

 

Teknisk infrastruktur: 

Ingen endring. 

 

Forurensning og støy: 

Ingen endring. 

Samfunnssikkerhet: 

Ingen endring. 

 

Bomiljø og kvalitet / UU / folkehelse: 

Ingen endring. 
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Barn og unge: 

Ingen endring. 

 

 
De viktigste føringene for området er gitt i kommuneplanens arealdel. Kommunedelplanen gjør kun 
små endringer av arealbruken i området. Konsekvensene av endringene vurderes samlet som små, 
men positive.   
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Bydelssenteret (Kirkeveien) 
Området omfatter alt areal som vender ut mot Kirkeveien. Det har ikke kommet noen innspill knyttet 

til dette området i arbeid med kommunedelplanen, men det pågår flere planarbeid i området.  

 

 
Gjeldende kommuneplan (til venstre) og forslag til kommunedelplan (til høyre) 

 

Utvikling av Kirkeveien til gateløp 

Utvikling av Kirkeveien har hatt et stort fokus i planarbeidet. Skisse til et nytt gateløp med dobbelt 

sykkelfelt, brede fortau og grønne beplantningssoner er vist i utredningen for infrastruktur. For å 

danne et gateløp må det settes krav om at byggene plasseres i henhold til en definert byggelinje. En 

slik detaljering er ikke mulig å gjøre på kommuneplannivå, og det må derfor settes krav til at 

Kirkeveien reguleres og tegnes i detalj før det kan realiseres nye prosjekter langs det nye gateløpet. 

Likeledes settes rekkefølgekrav om regulering av Kirkeveien for prosjekter som øker veitrafikken på 

strekningen tilsvarende mer enn 25 boenheter. Ved å sette kravet såpass lavt sikrer en at alle 

kommende prosjekter bidrar til finansiering av ombyggingen. 

 

Det er en del forutsetninger som skal til for at en slik gate skal kunne fungere etter intensjonen. 

Kommunen ønsker et levende gatemiljø, og fasadene ut mot Kirkeveien må derfor være åpne. Det 

kan være forretningsareal, kafeer og restauranter, eller andre åpne tjenester som for eksempel 

frisør. En kan også se for seg mer kreative fasader, der kunst kan ha en mer fremtredende rolle. 

Tjenesteyting bør derfor inn som et formål i utbyggingsområdene.  

 

Videre er det viktig at utformingen av gateløpet har stort fokus på myke trafikanter. Disse må sikres 

gjennom fortau og sykkelfelt. Det forelås derfor at det stilles krav om tosidig fortau, tosidig sykkelfelt 

og grønne soner.  
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Statens vegvesen har vært åpne for å fravike fra byggegrensen som er fastsatt, men med visse 

forbehold. Blant annet kan det ikke etableres parkeringsplasser ut mot gateløpet. Denne 

begrensningen tas derfor også med i bestemmelsene.  

 

Forretningsareal 

Utredningen om forretningsareal sier at det kan etableres inntil 7.000 m2 med forretningsareal 

innenfor området uten at dette har negativ innvirkning på handelen i andre lokalsentra og Arendal 

sentrum. Det foreslås i utredningen også en del føringer for etablering av nytt forretningsareal, blant 

annet at det etableres boliger over nytt forretningsareal. Ut fra faren for støy er det ikke sikkert at 

alle områdene er like egnet til boligformål, og kommunedelplanen åpner derfor på at det alternativt 

kan etableres kontorer over nytt forretningsareal.  

 

På grunn av begrensningen i antall kvadratmeter forretningsareal det kan åpnes for, samt et relativt 

begrenset behov for kafeer og restauranter, foreslår kommunedelplanen at forretningsarealet 

fordeles på ulike delområder. På det viset sikrer en at man ikke ender i en situasjon der det er 

”førstemann til mølla”. Senere prosjekter kan da også realiseres med åpne fasader mot Kirkeveien.  

 

I dag er det etablert samlet ca. 2.500 m2 med forretningsareal i dette delområdet. Dette fordeler seg 

på området med ca. 900 m2 ved dagens bydelssenter (Rema), ca. 400 m2 ved gamle biltilsynet 

(bilforretning), og ca. 1200 m2 ved dagligvarebutikken på nordsiden av Vesterveien (Rimi).  

 

Fordelingen av forretningsareal kan gjøres enten ut fra en helt lik fordeling på de ulike delområdene 

der det åpnes for forretningsareal, ut fra størrelsen på tomta eller ut fra antall meter med fasade 

mot Kirkeveien. For å få til en ønsket funksjon, foreslår kommunedelplanen at forretningsarealene 

deles likt på de fem delområdene som ligger mest sentralt i forhold til utvikling av bydelssenteret. 

Det innebærer at de mest sentrale områdene får 1400 m2 med forretningsareal hver. Ut fra dette vil 

da gateløpet med forretninger og åpne fasader begrenses til krysset ved Julius Smiths vei, en 

strekning på ca. 250 meter. Etter dette punktet må en også åpne for lukkede fasader. 

 

Parkering 

I kommuneplanens arealdel er det angitt normtall for parkeringsdekning. Her er det angitt 

minstekrav for kommunen, både for boligformål og for næringsformål. Unntatt er 

sentrumsområdene, der det er definert soner med en begrensning på maksimalt antall 

parkeringsplasser det er tillatt å anlegge. Bydelssentraene er ikke tatt med i unntaket, da det var 

vanskelig i kommuneplanen å definere avgrensningen av disse områdene. En ser likevel at de mest 

sentrale delene av planområdet har likhetstrekk med sentrum i form av god kollektivdekning. Det 

legges opp til en høy utnyttelse, og minstekrav for parkering som gitt i kommuneplanen vil derfor 

også bidra til høyere kostnader til hver boenhet.  

 

Kommunedelplanen foreslår at de gitte parkeringsnormene for bil tilsidesettes for de kombinerte 

områdene langs Kirkeveien. Kommende reguleringsplaner må vurdere parkeringsbehov ut fra det 

enkelte prosjekt. Andre føringer som sykkelparkering, HC parkering og parkeringsanlegg anbefales 

videreført i kommende reguleringsplaner.  
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Sosiale møteplasser 

Utredningen har pekt på at det mangler sosiale møteplasser sentralt på His. De som finnes innenfor 

planområdet er lekeplasser, slik som lekeplassen ved Willumstad terrasse. Aktivitet her begrenser 

seg til visse aldersgrupper og årstider. Det er et klart behov for å etablere både et innendørs tilbud og 

et utendørs tilbud med sentral beliggenhet. Ideelt hadde det vært om det ble etablert en kafé eller 

lignende tilbud. Enkelte plasser har en fått til en sosial møteplass kun ved å sette av innendørs areal 

til border og stoler i tilknytning til et forretningsareal. Her kan folk gå inn i butikken, kjøpe seg litt 

mat, og slå seg ned ved bordene. En enkel kaffeautomat bidrar ytterligere til at et slikt område kan 

bli brukt.  

 

Plan- og bygningsloven åpner ikke for at det settes krav om etablering av kafé eller lignende 

funksjoner. Loven åpner likevel for at det kan settes funksjonskrav om universell utforming, 

lekeplasser, uteplasser og oppholdsareal. Hvorvidt dette kan strekkes til å sette krav om innendørs 

oppholdsareal som er tilgjengelig for publikum er derimot tvilsomt. Det bes om innspill om denne 

problemstillingen i høringsfasen fra offentlige myndigheter og berørte parter.  

 

Nye boligområder – Solåsen 

I opprinnelige planer var det prosjektert tre terrasserte blokker ved His. Kun to av de tre ble realisert 

grunnet dårlige grunnforhold. Det er nå startet opp nytt reguleringsarbeid der det skisseres tre nye 

blokker i seks etasjer lenger mot sør, bak Elim omsorgsboliger. Prosjektet baserer seg på ny adkomst 

fra Kirkeveien bak Elim. I kommuneplanens arealdel er området vist med hensynssone som sier at 

reguleringsplan skal styre arealbruken for området. Planen regulerer området til friområde.  

 

Området ligger tett opp til bydelssenteret, og vil være med på å forsterke dette. Slik sett er 

kommunedelplanen positiv til utbygging av bolig her, på tross av at området er regulert til friområde. 

Utredningen viser ingen større konflikter. Området er likevel krevende og bygge ut, mye grunnet 

terreng. Kommunedelplanen vil derfor stille en rekke føringer for det videre planarbeidet.  

 

Ved befaring er det tegn på at toppen av Solåsen brukes noe til friluftsformål. Selve toppen er relativt 

flat, mens sidene rundt er for bratte for at de kan nyttes. Det går sti opp fra His terrasse og fra 

Åsveien. På toppen er det registrert en gravrøys som må bevares. Litt sør for gravrøysa, der terrenget 

begynner å skrå bratt ned, er det et flott utsiktspunkt der en ser over kirka og ut mot sjøen. Disse 

verdiene er det viktig å bevare, og må følges opp i videre planarbeid.  

 

I utredningen for landskap er området pekt på som en viktig del av landskapsrommet rundt 

Kirkeveien. Inngrep i dette området vil få store konsekvenser for landskapsbildet. Samtidig kan 

utbygging i dette området bidra til å balansere de eksisterende blokkene ved His terrasse, som i dag 

fremstår noe enerådende i området. I reguleringsplanen er det svært viktig å ha fokus på landskap, 

og det er derfor også satt opp som et utredningstema for konsekvensutredningen i forslag til 

planprogram som fulgte oppstartsmeldingen. Fylkeskommunen har også signalisert at de vil vurdere 

innsigelse til planen dersom ikke temaet behandles tilstrekkelig i reguleringsplanen. 

Kommunedelplanen anbefaler at det både lages 3d og forslag til avbøtende tiltak, for eksempel 

beplantning av skjæringer, terrassering med jordtilsetning eller lignende.  
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På grunn av terreng og hensyn til eksisterende boliger ønskes det adkomst for bil fra Kirkeveien bak 

Elim. Administrasjonen i kommunen har ikke vært negative til dette, såfremt at konsekvensene av 

inngrepene utredes, jf. punktet over. Det er likevel signalisert at for at trafikksikkerheten i området 

skal ivaretas, må den nye avkjørselen også fungere som avkjørsel for Elim og boligene nord for 

planlagt adkomstvei. Kommunedelplanen foreslår at dette stilles som et krav i videre planarbeid. 

 

For at boligområdet skal kunne koble seg direkte mot bydelssenteret er det viktig at det sikres gode 

forbindelser for gående og syklende. Kommunedelplanen foreslår derfor at det stilles krav om at nye 

boliger må sikres en gangvei sørover eller vestover mot bydelssenteret.  

 

Kombinerte formål – området foran His terrasse 

Området nyttes i dag som jordbruksareal. I kommuneplanens arealdel er området vist med 

hensynssone som sier at reguleringsplanen skal styre arealbruken for området. Planen regulerer 

området til landbruksformål. Det er avholdt oppstartsmøte for området, og planarbeid er igangsatt.  

 

I en videre utvikling av bydelssenteret er området svært interessant, både med tanke på drift av 

forretning, samt etablering av kontor, tjenesteyting og/eller bolig. Den dyrka marka er kategorisert 

som viktig i utredning om landbruk og jordvern. Samtidig ligger området svært sentralt til med tanke 

på utvikling av bydelssenteret. I vektingen mellom landbruksverdier og hensynet til utvikling av 

bydelssenteret vurderes det som mer verdifullt å utnytte området til utbygging. 

 

Utredningene viser at det ikke finnes særskilte interesser her med tanke på natur eller kulturmiljø. I 

forhold til grønnstruktur er det vist til at området har et potensial for videre utvikling, men at støyen 

fra Vesterveien kan være skjemmende for bruken av området. Utredningen for landskap viser at 

området sammen med resten av Kirkeveien danner et landskapsrom som ender ved Hisøy kirke. 

Høydene rundt rammer inn området. Utredningen for infrastruktur viser at området er utsatt for 

støy, både fra Vesterveien og fra Kirkeveien. 

 

Ved etablering av boliger kan det bli utfordrende å sikre gode boforhold grunnet støyende vei på 

vestsiden. Det kan derimot være at en nærmere prosjektering kan løse disse utfordringene. Ved å 

vende eventuelle leiligheter mot sørvest er disse sikret gode solforhold. 

 

For utvikling av et bydelssenter er det nødvendig å sikre en høy utnyttelse. Med tanke på høyder 

åpner landskapsrommet for en god utvikling av området. Dagens jorde møter en høy vegg i øst og 

nord, noe som gir ryggdekning. Ønske om høy utnyttelse må likevel balanseres mot hensynet til 

eksisterende leiligheter i His terrasse, slik at ikke disse blir skadelidende med tanke på tap av utsikt 

og sol. Blokkene ligger på kote 15, mens de laveste boligene ligger på kote 18 da førsteetasje nyttes 

til parkering. Toppen av blokkene ligger på kote 55. Jordet ligger på rundt kote 2, og differansen 

mellom nivået på jordet og laveste leilighet på His terrasse åpner for en god utnytting.  

 

Kommunedelplanen foreslår ut fra dette at området settes av til kombinerte formål forretning, 

kontor, tjenesteyting og bolig. Videre foreslås det at det stilles krav om etablering av flere etasjer ved 

utbygging, da mellom 3 og 5 etasjer. Ved etablering av mer enn tre etasjer bør øverste etasje være 

tilbaketrukket. 
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Kombinerte formål – Bydelssenteret 

Området er i dag det som kalles His bydelssenter. I kommuneplanens arealdel er området vist med 

hensynssone som sier at reguleringsplanen skal styre arealbruken for området. Planen regulerer 

området til lager, forretning og kontor. Det er ikke gitt særskilte bestemmelser i planen om høyder, 

det vil si at plan og bygningslovens generelle bestemmelser om ni meters mønehøyde gjelder. 

  

Området ligger svært sentralt til i forhold til videre utvikling av bydelssenteret. Dagens bygg 

inneholder består av dagligvareforretning, frisør, galleri og diverse helsetjenester. Ut fra tanken om 

etablering av et levende bydelssenter burde det i tillegg vært etablert bolig eller kontorer i etasjer 

over dagens bygg.  

 

Utredningene viser at det ikke finnes særskilte interesser her med tanke på grønnstruktur, natur eller 

kulturmiljø. Utredningen for landskap viser at området sammen med resten av Kirkeveien danner et 

landskapsrom som ender ved Hisøy kirke. Høydene rundt rammer inn området.   

 

Med tanke på høyder åpner landskapsrommet for å øke dette i forhold til dagens. Området ligger 

sørvest vendt, og vil kunne tilby gode solforhold. Eneboligen på østsiden ligger noe lavt på kote 7, og 

kan skadelidende med tanke på skyggelegging. Videre prosjektering må utrede dette, og finne 

eventuelle løsninger. For utvikling av et bydelssenter er det også nødvendig å sikre en høy utnyttelse. 

Kommunedelplanen foreslår ut fra dette at området settes av til kombinerte formål forretning, 

kontor, tjenesteyting og bolig. Videre foreslås det at det stilles krav om en økning av høydene ved en 

større endring av dagens bebyggelse, da mellom 4 og 6 etasjer. Ved etablering av mer enn tre etasjer 

bør øverste etasje være tilbaketrukket. 

 

Kombinerte formål – ”Gamle biltilsynet” 

Området nyttes i dag til bingo, bilverksted og bilforretning. I kommuneplanens arealdel er området 

vist med hensynssone som sier at reguleringsplanen skal styre arealbruken for området. Planen 

regulerer området til forretning, kontor og industri. Det er ikke gitt særskilte bestemmelser i planen 

om høyder, det vil si at plan og bygningslovens generelle bestemmelser om ni meters mønehøyde 

gjelder. 

 

Området ligger svært sentralt til i forhold til videre utvikling av bydelssenteret. Ut fra tanken om 

etablering av et levende bydelssenter burde det i tillegg til eksisterende funksjoner vært etablert 

bolig, tjenesteyting eller kontorer i etasjer over dagens bygg. Det er ikke startet arbeid med 

reguleringsplan i området, men kommunen kjenner til at eier vurderer videre utvikling av 

eiendommen.  

 

Utredningene viser at det ikke finnes særskilte interesser her med tanke på grønnstruktur, natur eller 

kulturmiljø. Utredningen for landskap viser at området sammen med resten av Kirkeveien danner et 

landskapsrom som ender ved Hisøy kirke. Høydene rundt rammer inn området.   

 

Ved etablering av boliger kan det bli utfordrende å sikre gode boforhold på grunn av støy fra 

Vesterveien. Det ligger også en stor kolle på vestsiden som kan ta mye sol. Det kan derimot være at 

en nærmere prosjektering kan løse disse utfordringene. 
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Med tanke på høyder åpner landskapsrommet for å øke dette i forhold til dagens. Kollen i vest går 

opp til kote 38, noe som gir god ryggdekning. Det ligger ikke boliger på nord eller østsiden som kan 

bli skadelidende ved tap av sol. For utvikling av et bydelssenter er det også nødvendig å sikre en høy 

utnyttelse. Kommunedelplanen foreslår ut fra dette at området settes av til kombinerte formål 

forretning, kontor, tjenesteyting og bolig. Videre foreslås det at det stilles krav om en økning av 

høydene ved en større endring av dagens bebyggelse, da mellom 4 og 6 etasjer. Ved etablering av 

mer enn tre etasjer bør øverste etasje være tilbaketrukket. 

 

Kombinerte formål – Gamle kirkevei 

Området består i dag av tre større eneboligtomter og en mindre kolle. Grunneiere i området har 

vært kontaktet tidlig i prosessen, og de har meddelt at de ikke er interessert i utbygging av området 

nå. Området vurderes likevel som et transformasjonsområde, da området ligger svært sentralt. En 

endring av arealformål betyr selvsagt ikke at området må bygges ut, men det gir grunneierne en 

anledning dersom det senere skulle være aktuelt.  

 

I kommuneplanens arealdel er området vist med hensynssone som sier at reguleringsplanen skal 

styre arealbruken for området. Planen regulerer boligene til boligformål med muligheter for 

fortetting med tre boliger, og kollen til friområde. Boligene tillates oppført i to etasjer. 

 

Området ligger svært sentralt til i forhold til videre utvikling av bydelssenteret. Ut fra dette hensynet 

burde utnyttelsesgraden vært økt, og det burde vært en blanding av funksjoner i dette området.  

Utredningene viser at det ikke finnes særskilte interesser her med tanke på grønnstruktur eller natur. 

Utredningen for kulturminner og kulturmiljø peker på at Gamle kirkevei har en verdi. Det er flere 

bygg i dette området som er registrert i SEFRAK, og den gamle veien har historisk verdi. I vektingen 

mellom hensynet til kulturmiljøet og hensynet til utvikling av bydelssenteret vurderes det som mer 

verdifullt å utnytte området til utvikling. 

 

Utredningen for landskap viser at området sammen med resten av Kirkeveien danner et 

landskapsrom som ender ved Hisøy kirke. Kollen innenfor området ligger markant ut mot Kirkeveien. 

Kollen har ut fra dette en viss verdi, men i dette tilfellet vektes hensynet til utvikling av 

bydelssenteret tyngre enn hensynet til bevaring av kollen. 

 

Kommunedelplanen foreslår ut fra dette at området settes av til kombinerte formål forretning, 

kontor, tjenesteyting og bolig. Videre foreslås det at det stilles krav om en økning av høydene ved en 

større endring av dagens bebyggelse, da mellom 4 og 6 etasjer. Ved etablering av mer enn tre etasjer 

bør øverste etasje være tilbaketrukket. 

 

Kombinerte formål – glassmester og bakenforliggende areal 

Området består i dag av en glassmester, en barnehage, parkeringsplass til kirken og et større 

ubenyttet grønt areal mellom boligene ved Fagerheim og næringsarealet. I kommuneplanens 

arealdel er området avsatt til næring, tjenesteyting (barnehagen) og grav- og urnelund (ubenyttet 

areal). Parkeringsplassen er vist med hensynssone som sier at reguleringsplanen skal styre 

arealbruken for området. 
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Området ligger sentralt til i forhold til videre utvikling av bydelssenteret. Ut fra dette hensynet kunne 

en tenke seg en transformasjon av hele området. Da en prioriterer å fordele arealet til forretning 

mellom Vesterveien og Julius Smiths vei, er området mest aktuelt til kontorer, tjenesteyting og 

boliger, alternativt til fortsatt drift av annen næringsvirksomhet. Da området er stort kan en se for 

seg at en transformasjon enten tar for seg hele området, eller at utviklingen skjer gjennom flere 

delplaner.  

 

Utredningene viser at det ikke finnes særskilte interesser her med tanke på grønnstruktur. 

Utredningen for kulturminner og kulturmiljø samt utredningen for biologisk mangfold peker på at 

den gamle alleen ved kirkegården er verdifull. Landskapsmessig ligger området i enden av 

landskapsrommet som strekker seg fra His bukt til kirken. Overgangen mot kirken vil være svært 

viktig i en videre utforming av området. Det er viktig at byggene i denne overgangen ikke blir for 

dominante, og høyden bør derfor begrenses noe mer enn i de andre områdene langs Kirkeveien.  

 

Kommunedelplanen foreslår ut fra dette at området settes av til kombinerte formål næring, kontor, 

tjenesteyting og bolig. Videre foreslås det at det stilles krav om en økning av høydene ved en større 

endring av dagens bebyggelse, men da ikke mer enn 3 etasjer.  

 

Tjenesteyting – barnehage og skole 

Kommuneplanen angir formålet tjenesteyting på Fagerheim barnehage og Arendal internasjonale 

skole, samt arealet som ligger mellom de to. Siden kommuneplanen anga dette formålet, har skolen 

kjøpt eiendommen av kommunen. Noe av arealet som ligger på utsiden av den nå privateide tomta 

er også angitt med formålet tjenesteyting. Det dreier seg om to mindre teiger. Kommunedelplanen 

foreslår å endre formålet på dette arealet, slik at avgrensningen av formål tjenesteyting 

sammenfaller med de faktiske eiendomsgrensene. 

 

Grønne formål – friområde 

I utredningen for grønnstruktur er det pekt på behov for grønne arealer langs Kirkeveien, da det i dag 

ikke er noe egnet areal for lek og opphold langs denne veien. Et slikt areal vil være svært viktig i 

utviklingen av et levende bydelssenter. Det er særlig pekt på et areal som ligger mellom dagens 

bydelssenter og Elim omsorgsboliger. I kommuneplanens arealdel er området vist med hensynssone 

som sier at reguleringsplanen skal styre arealbruken for området. Planen regulerer området nærmest 

Kirkeveien til friområde, og området nærmest Kirkeveien 180 til bolig.  

 

Det angitte området er trolig det som er best egnet som friområde langs Kirkeveien. Det er åpent og 

flatt, og solforholdene er gode da området er vendt mot sør og vest. Området er heller ikke utsatt for 

støy fra Vesterveien. Området er egnet for en transformasjon til et areal tilpasset både barn og 

voksne. Beliggenheten ved Elim tilsier også at beboere her kan nytte godt av en slik opparbeiding. 

Likedan vil et slikt område kunne nyttes av fremtidige prosjekter langs Kirkeveien. Området er privat 

eid, slik at kommende prosjekter og reguleringsplaner må inngå avtaler om bruk av området. 

Kommunedelplanen foreslår at området avsettes til formålet grønnstruktur.   

 

 

 

 



28 
 

Krav om felles planlegging 

For å sikre helhetlige og gode løsninger langs Kirkeveien, er det tatt inn en hensynssone om krav om 

felles planlegging for de kombinerte byggeområdene, samt friområdet. Kommende reguleringsplan 

kan fremmes enten som områdeplan eller detaljplan. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

I utredningen av kulturminner og kulturmiljø er det pekt på verdier i området. Dette gjelder særlig 

deler av bebyggelsen ved Elim og alleen ved kirkegården. De to gravrøysene er automatisk fredede 

kulturminner etter kulturminneloven. Kommunedelplanen foreslår at det legges hensynssone 

bevaring kulturmiljø på deler av arealet, samt hensynssone fredet kulturminne på gravrøysene. 

 

Naturmiljø 

I utredningen for biologisk mangfold er det pekt på verdier i området. Det gjelder den gamle alleen 

ved kirkegården / His alle. Dette er ikke ivaretatt i kommuneplanens arealdel, og det foreslås derfor 

at en tar inn en hensynssone for bevaring for området.  

 

Endringer ved bydelssenteret (Kirkeveien): 

 Det stilles krav om regulering av Kirkeveien mellom Vesterveien og Hisøy kirke før nye 

prosjekter langs veien kan realiseres, eller før prosjekter som belaster strekningen 

tilsvarende 25 boenheter kan realiseres. Føringene som er gitt over settes inn i 

bestemmelsene, og må følges opp i reguleringsplanen. Det settes også inn krav om felles 

planlegging for områdene langs Kirkeveien. 

 Tillatt forretningsareal økes til 7.000 m2 som fordeles likt på de fem mest sentrale områdene 

innenfor planområdet. 

 Parkeringsnormene for bil gitt i kommuneplanens arealdel videreføres ikke for 

byggeområdene langs Kirkeveien mellom Vesterveien og Hisøy kirke.  

 Området mellom His terrasse og Elim omsorgsboliger avsettes til boligformål. Føringene som 

er gitt over settes inn i bestemmelsene, og må følges opp i reguleringsplanen. 

 Jordet foran His terrasse avsettes til kombinerte formål forretning, kontor, tjenesteyting og 

bolig. Føringene som er gitt over settes inn i bestemmelsene, og må følges opp i 

reguleringsplanen.  

 Området ved dagens bydelssenter avsettes til kombinerte formål forretning, kontor, 

tjenesteyting og bolig. Føringene som er gitt over settes inn i bestemmelsene, og må følges 

opp i reguleringsplanen. 

 Området ved ”gamle biltilsynet” avsettes til kombinerte formål forretning, kontor, 

tjenesteyting og bolig. Føringene som er gitt over settes inn i bestemmelsene, og må følges 

opp i reguleringsplanen. 

 Tre eldre eneboliger og en kolle avsettes til kombinerte formål forretning, kontor, 

tjenesteyting og bolig. Føringene som er gitt over settes inn i bestemmelsene, og må følges 

opp i reguleringsplanen. 

 Glassmesteren og bakenforliggende areal avsettes til kombinerte formål næring, kontor, 

tjenesteyting og bolig. Føringene som er gitt over settes inn i bestemmelsene, og må følges 

opp i reguleringsplanen. 

 Formålet tjenesteyting rundt skolen og barnehagen justeres i tråd med dagens eierforhold. 

 Området mellom dagens bydelssenter og Elim omsorgsboliger avsettes til grønnstruktur. 
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 Det tas inn hensynssone bevaring kulturmiljø for deler av området. 

 Det tas inn hensynssone fredet kulturminne på de to gravrøysene. 

 Det tas inn hensynssone bevaring naturmiljø for deler av området. 

 

Konsekvensanalyse:  

Grønnstruktur og friluftsverdier: 

Med unntak av utsiktspunktet på Solåsen er det ikke pekt på spesielt verdifulle områder, men 

det er pekt på behovet for etablering av grønne møteplasser. Utsiktspunktet på Solåsen må tas 

hensyn til i kommende reguleringsplan. Det foreslås etablert et friområde sentralt ved 

Kirkeveien, noe som vil være et positivt element for nærmiljøet. Endringene anses som positive.  

 

Naturverdier, biologisk mangfold, strandsone: 

Generelt er det uheldig med tap av natur. Som konsekvens av endringen endres en bratt 

skråning og en kolle til utbyggingsformål. Utredningen har derimot ikke vist særskilte verdier i 

disse områdene, og konsekvensene vurderes som små.  

 

De gamle trærne i alleen ved kirken er fremhevet som viktige. Det tas inn en hensynssone rundt 

denne alleen. Endringen anses som positiv. 

 

Kulturminner og kulturmiljø:  

Når det gjelder det lille bomiljøet langs gamle Kirkevei, så blir konsekvensene store. For å oppnå 

utviklingsmuligheter langs His Alle, er det vurdert at disse husene kan foreslås rives. En evt. verdi 

vil kun være knyttet til en type enkeltbygninger som det fortsatt er svært mange igjen av i 

kommunen, og som også er regulert til bevaring og samtidig er en del av verdifulle kulturmiljøer. 

Det er imidlertid viktig at Gamle Kirkevei – det som er igjen av selve veien- bevares, da den gir et 

klart bilde av hvordan den opprinnelige veien gikk mot Kirken.  Et alternativ der husene blir 

bevart er vanskelig å forene med fremtidsrettet utvikling av området. I den store 

sammenhengen er dette tapet derfor vurdert til ikke å gi så store konsekvenser for 

kulturminnene i kommunen at det er nødvendig med tiltak. 

 

Fornminnene i området, dvs. gravrøysene er automatisk fredet, og bevares med de krav om 

sikringssone som Fylkeskommunen vil forlange. Slike kulturminner er gjerne lite synlige i dagen, 

og gir liten grad av opplevelsesverdi. Utbyggingsprosjekter i området vil kunne bidra til at 

kulturminne synliggjøres bedre. Det vil nødvendigvis bli som del av grøntarealene. 

Konsekvensene blir dermed å anse som positive, med den begrunnelse at det blir mer synlig. 

 

Landskap: 

Planforslaget innebærer en stor endring av dagens landskap. Ved fastsetting av høyder er det 

forsøkt å ta hensyn til både landskapet og omkringliggende bebyggelse. Terrenget tilsier at 

landskapet vil tåle en utbygging som skissert, gitt at nærmere utformning av bygningene også 

vurderes i kommende reguleringsplaner. Det er likevel klart at en utbygging som skissert vil få 

stor konsekvens.  

 

Landbruk / jordvern: 

Jordet ved rundkjøringen endres fra landbruk til bebyggelse. Området er vurdert til middels 
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kategori i verdivurderingen til kommunen. Endringen anses som moderat negativ. 

 

Teknisk infrastruktur: 

Planforslaget innebærer store endringer av dagens infrastruktur. Veien fungerer etter dagens 

forhold greit, men vil etter skissert utbygging være problematisk, særlig for myke trafikanter. 

Kravet om regulering og opparbeiding av både Kirkeveien og Julius Smiths vei anses nødvendig. 

Endringen anses som moderat positiv. 

 

Forurensning og støy: 

Selv om målsettingen er at vekst i trafikken skal skje gjennom økt andel kollektiv og sykkelreiser, 

er det klart at en økning i antall boenheter og næringsareal i området vil medføre økt støy og 

støvplager. Det ligger i dag lite boliger langs veien, men eventuelle nye boliger langs Vesterveien 

og Kirkeveien vil kunne bli skadelidende. Kommende reguleringsplanene vil måtte ta opp denne 

problematikken. Bakenforliggende boliger vil kunne dra nytte av ny bebyggelse som 

støyskjermer mot veien. Endringen anses som moderat negativ. 

  

Samfunnssikkerhet: 

Utredningen av samfunnssikkerhet har pekt på at deler av Kirkeveien kan ligge på leire og at det 

er fare for kvikkeleire. I skråningene er det også vist fare for ras grunnet bratt terreng. Det er 

derfor stilt krav om at dette vurderes nærmere i reguleringsplan.   

 

Bomiljø og kvalitet / UU / folkehelse: 

Det er lite kvaliteter i området i dag i forhold til bomiljø. Åpne ubebygde plasser er ikke tatt i 

bruk til sosiale formål. En utvikling av eiendommene synes derfor ikke å ha stor innvirkning. Ved 

detaljutforming kan heller en utbygging bidra til å revitalisere områdene, og gi økt kvalitet 

gjennom etablering av sosiale møteplasser. 

 

Barn og unge: 

Som nevnt i punktet over er det lite kvaliteter i området i dag. Verdiene er knyttet til skolegård 

og barnehage. Disse foreslås det ingen endringer på. Ved etablering av friområdet ved Kirkeveien 

vil barn få en sentral plass for og møtes. Innholdet i dette området vil måtte vurderes i 

kommende planer. Endringen anses som positiv.  

 

 

Planforslaget fremmer de største endringene i forhold til kommuneplanens arealdel innenfor dette 

området. Kommunedelplanen foreslår store endringer både i eksisterende infrastruktur, 

utnyttelsesgraden av de enkelte eiendommene og innholdet i bebyggelsen som tillates i området. 

Samlet vil disse endringene medføre stor konsekvens for området. Endringen er likevel ønsket, og en 

fortetting av et område til et funksjonelt bydelssenter vil nødvendigvis medføre store konsekvenser 

både for lokalsamfunnet og for enkeltpersoner. En mener likevel at de positive effektene av en slik 

fortetting oppveier de negative, og at endringene samlet sett er positiv.  
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Willumstad 
Området ligger sør i planområdet. De fleste innspillene har hatt fokus på Willumstad, og innspillene 

har vært svært delt når det gjelder hva som bør skje av utbygging i området. 

 

  
Gjeldende kommuneplan (til venstre) og forslag til kommunedelplan (til høyre) 

 

Eksisterende boliger 

Det er mange eksisterende boliger i området. De fleste av boligene er avsatt til boligformål i 

kommuneplanens arealdel. Noen omfattes også av hensynssonen som angir at gjeldende 

reguleringsplan skal styre arealbruken. Kommunedelplanen foreslår at all eksisterende 

boligbebyggelse avsettes til boligformål.  

 

Avsatte byggeområder for bolig 

Forslag om utbygging i de ubebygde områdene på Willumstad har fått mest oppmerksomhet i 

planprosessen. De lokale velforeningene har sendt innspill, og er sterkt i mot utvikling av området. 

Samtidig er det sterke interesser for å utvikle området i tråd med gjeldende arealplaner, både fra 

små og store aktører.  

 

Utgangspunktet for arbeidet i kommunedelplanen har vært kommuneplanens arealdel. Boligområdet 

på Willumstad kom inn i rulleringen av kommuneplanen i 2011, altså for kort tid siden. Området ble 

da vurdert til å være egnet for boligbygging, da det ligger tett opp til kollektivakser og knutepunkt, 

samt at det var andre områder som var mer verdifulle som rekreasjonsområder og naturområder på 

Hisøy.  

 

Gjennom arbeid med Byplan 2023 ser en at det ligger en del boligområder i kommuneplanen som 

ikke følger de nye prinsippene. Fokuset har dreid seg fra utvikling langs kollektivaksene til utvikling 

rundt knutepunktene. Kommuneplanutvalget har ved behandling enstemmig vurdert Willumstad til å 

være et friområde av stor verdi, og at det må bevares for befolkningen i dag og for kommende 

generasjoner. På bakgrunn av behovet for rekreasjonsområder i nærområdet til et fullt utbygd His 
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bydelssenter, foreslås de ubebygde områdene på Willumstad tatt ut som byggeområder og endret til 

LNF-områder.  

 

Næring og bolig – Løvliveien 50 

På planverkstedet kom det innspill angående arealbruk fra grunneier av næringseiendommen ved 

Løvliveien 50. Det var her ønske om endring av arealformål fra næring til bolig. Dette med tanke på å 

etablere seniorboliger i en bokollektivløsning. Kommunedelplanen forslår å endre formålet til bolig i 

tråd med innspillet. Løvliveien er smal, og det er ikke ønskelig å åpne for større trafikk her. 

Kommende reguleringsplan må vurdere antall boenheter i forhold til kapasitet på veien. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

I utredningen av kulturminner og kulturmiljø er det pekt på verdier i området. Dette gjelder området 

rundt Løvliveien med gammel bebyggelse og kulturlandskap. Kommunedelplanen foreslår at 

kommuneplanens hensynssone for kulturmiljø videreføres. 

 

Naturmiljø 

I utredningen for biologisk mangfold er det pekt på verdier i området. Det gjelder registreringer gjort 

i Naturbase, i hovedsak behov for bevaring av parklandskap med flere gamle trær langs Løvliveien.  

Dette er ikke ivaretatt i kommuneplanens arealdel, og det foreslås derfor at en tar inn en 

hensynssone for bevaring for området. 

 

Endringer ved Willumstad: 

 Enkelte eksisterende boligtomter endres fra LNF-formål til byggeområde bolig. 

 Ubebygde områder avsatt til boligformål endres til LNF-område. 

 Løvliveien 50 endres fra næring til bolig. 

 Det legges inn hensynssone bevaring av naturtyper registrert i Naturbase.  

 

Konsekvensanalyse:  

Grønnstruktur og friluftsverdier: 

I utredningen er det fremhevet de viktigste områdene og strukturene i området. Plankartet 

endrer store ubebygde områder fra byggeområde til LNF-område. Endringen anses som positiv. 

 

Naturverdier, biologisk mangfold, strandsone: 

Registrert parklandskap ved Løvli er fremhevet som viktig. Det tas inn en hensynssone rundt 

disse områdene. Plankartet endrer store ubebygde områder fra byggeområde til LNF-område. 

Endringen anses derfor som positiv. 

 

Kulturminner og kulturmiljø: 

Ingen endring. 

 

Landskap: 

I utredningen er det pekt på enkelte områder som er problematisk i forhold til ivaretakelse av 

landskapet. Området er stedvis kupert. . Plankartet endrer store ubebygde områder fra 

byggeområde til LNF-område. Endringen anses som positiv.  
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Landbruk / jordvern: 

Flere av jordene som i dag er avsatt til byggeformål endres til LNF-formål. Endringen anses 

dermed som positiv.  

 

Teknisk infrastruktur: 

Ingen endring.  

 

Forurensning og støy: 

Plankartet endrer store ubebygde områder fra byggeområde til LNF-område. Endringen anses 

som positiv. 

 

Samfunnssikkerhet: 

Ingen endring. 

 

Bomiljø og kvalitet / UU / folkehelse: 

Ingen endring. 

 

Barn og unge: 

Ingen endring.  

 

 

Det gjøres store endringer i plankartet i forhold til gjeldende kommuneplan. Planforslaget endrer 

store ubebygde områder fra byggeområder til LNF-områder. Endringen som gjøres i forhold til 

arealdelen er stor, men positiv for lokalbefolkningen i dag og kommende generasjoner.  
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Samlet vurdering 
 

Samlet sett skisserer planforslaget en stor endring av dagens bydelssenter. Endringene er i tråd med 

ønsket utvikling, jf. målsettingene i denne kommunedelplanen, kommuneplanen og forslag til Byplan 

2023. 

 

Planområdet ligger sentralt langs kollektivaksene og selve bydelssenteret er et viktig knutepunkt. Det 

er derfor ønskelig med en langt større tetthet av bebyggelse enn dagens situasjon. Samtidig mangler 

det sosiale møteplasser. Alle disse momentene søkes ivaretatt av planforslaget. Ved en fortetting i 

disse områdene kan en se for seg en ytterligere forbedring av dagens kollektivtilbud, noe som bidrar 

til redusert bilbruk og igjen reduserte klimagassutslipp og lokal forurensning. Planen legger opp til 

gode rammer for økt bruk av gang og sykkel.  

 

Flere av innspillene i planprosessene har vist til områder som folk oppfatter som positive, slik som 

det nye senteret ved Bjorbekk der en har fått til en funksjonsblanding av forretning og boliger. 

Tilsvarende utvikling er tenkt på His. Det er satt krav til minstehøyder ved nye utbygginger som sikrer 

at en ikke får en utvikling som for eksempel har funnet sted ved Nedenes og Krøgenes. Flere etasjer 

med boliger over gir mulighet for en positiv arkitektur som kan gi et lokalsenter som en trives i. 

Samtidig settes det maksimumshøyder for å ivareta hensynet til landskapet og eksisterende 

bebyggelse. En mener at de valgte høydene vil kunne fungere godt for området. 
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ØKONOMI OG GJENNOMFØRING 
 

Kommunedelplanen skisserer en del tiltak, særlig innen grå og grønn infrastruktur, som medfører 

store kostnader. Noen av disse tiltakene kan knyttes til hvert enkelt utbyggingsprosjekt. Slike tiltak er 

relativt uproblematisk å få gjennomført, og følger praksis fra andre utbyggingsområder. Praktiske 

detaljer knyttet til overføring av offentlige anlegg følger av utbyggingsavtaler.  

 

Andre tiltak er det flere som er avhengig av, og drar felles nytte av. Dette gjelder blant annet 

ombygging av Kirkeveien og turvei mot Tangen. Å komme opp med fordelingsnøkler over kostnader 

er en krevende jobb, og det er mange ulike løsninger som en kan se for seg. Det er derimot ikke 

juridisk holdbart å sette bestemmelser om fordeling av kostnader i arealplaner, verken 

reguleringsplaner eller kommuneplaner. Dette må derfor tas i kommende utbyggingsavtaler. 

Insentivet for å inngå slike avtaler sikres gjennom rekkefølgekrav satt i bestemmelsene til 

arealplanene. En kan likevel kun sette krav til tiltak som er direkte knyttet til utbyggingen, for 

eksempel utbedring av en vei på grunn av økt belastning. Tiltak som kan være en fordel for alle, men 

ikke nødvendigvis utløses av utbyggingen, er det ikke muligheter for å stille rekkefølgekrav om. 

 

I kommunedelplanen er det satt rekkefølgekrav til tiltak som anses som nødvendige, enten for 

opparbeidelsen av et fungerende bydelssenter eller ut fra omfanget av utbyggingen som planlegges. 

De fleste kan knyttes til enkelte utbyggingsprosjekter. Dette er: 

 Regulering og ombygging av avkjørsler til Elim omsorgsboliger og Kirkeveien 138, 140, 142, 

154, 156, 158 og 160 (Solåsen).  

 Regulering av turvei innenfor det aktuelle planområdet (Engene). 

 

Tiltak som flere drar nytte av, og som det er knyttet rekkefølgekrav til, er: 

 Regulering og ombygging av Kirkeveien mellom Vesterveien og Hisøy kirke. Dette 

rekkefølgekravet følger alle som planlegger prosjekter langs dette strekket, og alle 

kommende prosjekter som vil belaste strekningen med økt trafikk tilsvarende mer enn 25 

boenheter.  

 

I tillegg har kommunedelplanen pekt på en del tiltak som hadde vært fordelaktig å få på plass i 

området, men som en har kommet til er vanskelig å knytte direkte til noen av delområdene. Dette er: 

 Opparbeidelse av friområdet ved bydelssenteret (F1). 

 Opparbeidelse av turvei mot Tangen.  

  

For å sikre en helhetlig og god løsning er det satt krav om felles planlegging for byggeområdene 

rundt Kirkeveien, samt friområdet F1.   

 

 


