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Forslag til 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR  

DETALJREGULERING YRKESSKOLEN ARENDAL GNR. 502 BNR. 186, ARENDAL KOMMUNE 
 

§ 1  
GENERELT 

 
Området reguleres til følgende formål iht. PBL § 12-5: 

 
Nr. 1  Bebyggelse og anlegg 

 Sentrumsformål 
 Lekeplass 
 Renovasjonsanlegg 

 

 
Nr. 2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 
 Fortau 
 Sykkelfelt 

 Annen veigrunn – grøntareal 
 Parkeringsplasser 

 
 
 

§ 2  
BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL § 12-5, nr. 1 

 
Sentrumsformål (BS) 
 

Bolig 

Eksisterende bebyggelse planlegges ombygd fra skole til blokkbebyggelse 
boliger/leiligheter. Bygget utvides til maks 5 etasjer. Over 5 etasje tillates takterrasse. 

Maks høyde er kote +46. Byggets nordvestlig del skal trappes ned en etasje mot 
Strømsbuåsen. Maks kotehøyde er +42. Det tillates nødvendig heishus og tekniske 
installasjoner over kote +46,00. Eksisterende bebyggelse tillates endret eller revet som 
følge av ombyggingen.  

 
Maks BRA settes til 8000 m2, BYA settes til 65%. 
 
Det tillates støyskjermer på private og felles takterrasser som kan integreres i rekkverk 

og kan helt eller delvis utføres i glass. Støyskjermer må slutte tett til gulv og til fasaden 

slik at det ikke oppstår lydlekkasjer i spalter. 

 

Det skal være støyskjerm på sørsiden av østre fløy for å kunne skjerme dette arealet. 

Høyde og materialet bestemmes ved prosjektering for å oppnå best mulig effekt.  

 

Der hvor byggegrense ikke fremgår av plankartet, ligger denne i formålsgrense.   

 
Området på nordsiden av bygget skal opparbeides som fellesareal for adkomstsone, lek 
og opphold for boenhetene. Dette inkluderer sikring av tilkomst for beredskapskjøretøy, 

og mulighet for etablering av sykkelparkering. 

 
Det tillates murer og trapper for å ta opp terrengforskjeller. 
 
MUA er 35 m2 pr. boenhet. Private balkonger, takterrasse, lekeplass og adkomstsone 
nord for bygget, regnes som en del av uteoppholdsarealet.  

 
Det skal være minimum 1.5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Sykkelparkeringsplasser 
skal være under tak. 
 
Maks antall parkeringsplasser er 1,25 plass pr. boenhet, inkludert 2 
gjesteparkeringsplasser. 
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Garasje 
 
Parkering for biler og sykler i garasjeanlegg vest for eksisterende bebyggelse. 
I anlegget vil det også være areal til tekniske installasjoner og boder.  
 
Anlegget tillates i to etasjer, maks gesimskote +31.00.  

 
Taket på garasjeanlegget anlegges som et grønt tak.  
 
 

      Lekeplass (f_BLK) 
 

Lekeplassen er felles for beboere innenfor planområdet. Det skal etableres en 
støyskjerm for å oppnå tilfredsstillende støyforhold.   
 
Renovasjon (f_BRE) 
 

Renovasjonsløsning er felles for beboere i planområdet og skal være av nedgravd type. 
  

 
 

§ 3 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR PBL § 12-5, nr. 2 

 
 

Kjørevei (SKV) 

 
Adkomstsone f_SKV1 er planlagt som hovedadkomst til planområdet og er felles for 
beboere i planområdet.  
 
Adkomstsone f_SKV2 er planlagt som en gangsone og som er felles for beboere i 
planområdet. En lastebil skal kunne rygge inn i adkomstsonen ved tømming av avfall.  

 
SKV 3 og 4 er eksisterende veier og er offentlige.  

 
Fortau (o_SF) 
 
Fortau er eksisterende og offentlig.  
 

Sykkelveg/-felt. (o_SS) 
 
Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG 
Arealet er offentlig og kan benyttes til snøopplag, grøfter, fordrøyning, murer, rekkverk 

og lignede konstruksjoner, samt til traséer for teknisk infrastruktur.  

Arealet tillates benyttet i forbindelse med justering av vei for optimal løsning.  

Arealet er knyttet til tilgrensende veiareal. 

 

Parkeringsplasser (f_SPP) 

Det skal tilrettelegges for to felles gjesteparkeringsplasser opp mot Strømsbuåsen, nord 

i planområdet. Parkeringsplassene er felles for beboere innenfor planområdet.   

 
 

 
§ 4  

HENSYNS-/FARE-/BÅNDLEGGINGSSONER PBL § 12-6 
 

Hensynssone frisikt (H140)  
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Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 

0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller 

trær) tillates dersom denne ikke er høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 
 
For å ivareta frisikt i H140_1 og 4, vil man være avhengig av å fjerne deler av 
eksisterende mur/fjell.   
 

§ 5 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER PBL § 12-7, NR. 10 
 

 
          Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent   
          tekniske plan. 

 
          Før det gis brukstillatelse, skal nødvendig støyreduserende tiltak for bolig og utearealer 
          være utført. Dette gjelder også område sør for bebyggelsen.  
 
          Før det gis tillatelse til tiltak på fv42 og fv420 skal det utarbeides en plan som viser  
          hvordan overvann skal håndteres. 

 
          Utvidelse og opparbeidelse av fv42 strekningen (o_V02 i områdeplan for Strømsbu) må     
          være ferdigstilt før brukstillatelse i planområdet kan gis. 
 
          Utearealene skal være opparbeidet i henhold til illustrasjonsplan før det gis brukstillatelse. 
 
 

13.05.2016, revidert 13.12.2017 
Rambøll Norge AS 
 
 


