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Reguleringsplan - melding -Yrkesskolen - Arendal kommune

Viser til oppstartmeldingdatert13.02.14,samtmøte21.01.14hvorvi tilkjennegaendel
synspunkteroghvilke konfliktpunkter/ utfordringervi så.Vi beklageratvi ikke harhatt
kapasitettil å svareinnenfristensomvarsatttil 15.03.14.

Ut i fra meldingsbrevetleservi at hensiktenmedreguleringenerå leggetil rettefor
ombyggingav tidligereArendalYrkesskoletil leiligheter.Dereønskerogsåå sepå
mulighetenfor ny boligbebyggelseinnenforplanområdet.Det skalplanleggesmedhøy
utnyttelsesgrad.

Delerav fylkesveg42 inngåri planområdeti sør og vest.Områdeter regulerttil offentlig
bebyggelsei reguleringsplanfor Strømbuåsenfra 1953.I kommuneplanenerdetdefinertsom
offentlig ellerprivat tjenesteyting.I områdeplanenfor Strømsbuslettasomerunder
behandlinger områdetavsatttil sentrumsformål,boligbebyggelse.

Rolleavklaring:
Vi gjørdereoppmerksompåat Statensvegvesenharmangeroller i reguleringsplanarbeidet,
davi opptrersomvegforvalterfor fylkeskommunenogstaten.Vi harogsåfått tildelt
sektoransvarinnenulike fagområdersomtrafikksikkerhet,miljø, universellutformingmed
mer.I dettetilfellet opptrervi hovedsakelig somvegforvalterfor fylkeskommunen.

Byggegrenser:
Somvi sai møtesåer vi av denformeningat arbeidetmedområdeplanenmåværeførende
for planenderes,slik at derebørventemedreguleringsplanarbeidet.Vi forutsatteogsåatdere
avklarterammevilkårenemedArendalkommune.

I dennekorridorenskaldetetableressykkelfeltog fortau,føringerer gitt i kommunedelplan
for sykkeli Arendalkommune,og i annetreguleringsarbeidlangsdenneaksen.Videreharvi
forutsattat detskaletableresmidtrabattmellomrundkjøringenepåStrømsbusletta.

Alle disseelementenesamtny oval rundkjøringvedGåsåsenvil føretil endringav dagens
situasjon.



2

Forordensskyld gjør vi dereoppmerksompåat Aust-Agderfylkeskommuneharvedtatt
retningslinjerfor behandlingav avkjørsels–og byggegrenserlangsfylkesvegnettet.Her finner
dereføringerfor hvasommåutredesdersombyggegrensenei retningslinjen skalfravikes.
Sakenvar til behandlingi fylkestinget26.02.13,ogdokumentet/saksframleggetmedvedlegg
finnerderepåfylkeskommunenshjemmeside,http://www.austagderfk.no/Tjenester-og-
fagfelt/Samferdsel/Avkjorsels--og-byggegrenser/

Avkjørsel/kryss:
Av hensyntil trafikksikkerhetenharvi fokuspååbegrenseantall avkjørslerfra fylkesvegen,i
møteble detdiskuterthvorvidt derekunnebenyttedagensto avkjørsler.Vi påpekteat dere
ikke kanforventemerennenavkjørsel,og forutsatteat dennebleanlagtmedtilfredsstillende
sikt og vertikalgeometrietterHB017.

Videreorientertevi omatavkjørsler/kryssbørligge50 meterfra rundkjøringav hensyntil
trafikantene.Bakgrunnfor dettefokuseter trafikksikkerhetog at ulykkesanalyserviserat
kryssutforming/siktsonereret meget viktig tiltak for å hindreulykker.

I dettetilfellet mådereleggestorvektpågående/syklende,ogat detkanværeendel barn
somferdestil skolen.

Vi forutsetterat siktsonenereguleresinn iht. HB017,ogat deresjekkerdissei horisontaltog
vertikalt plan.I tillegg mådereinnarbeidefølgendei bestemmelsene: Innenforfrisiktsonen
skal terrengetplaneresslik at detikkepå noestedblir høyereenn0,5movertilstøtende
vegersnivå.Beplantningenpå egeneiendom(ikkehekkeller trær) tillates dersomdenneikke
er høyereenn0,5movertilstøtendevegersnivå.

VegavdelingAust-Agder
seksjonfor planog forvaltning
Medhilsen

GlennSolberg
seksjonsleder

WencheKlungland

Kopi: Aust-Agderfylkeskommune
Fylkesmanneni Aust-Agder



Miljøvernavdelingen

E-post: fmaapost@fylkesmannen.no, Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal

Pollen Bygg & Eiendom

Arrestbakken 1

4836 ARENDAL

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
Sak nr. 2014/854 / FMAAMFR 26.03.2014

Innspill til melding om oppstart av reguleringsplan for yrkeskolen - Arendal
kommune

Vi viser til brev fra Pollen Bygg & Eiendom med melding om oppstart av arbeid med
reguleringsplan for yrkesskolen innenfor reguleringsplan for Strømsbuåsen fra 1953.
Vi beklager sent svar.

Området er i kommuneplanen avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Det pågår arbeid
med områdeplan for Strømsbusletta. Konsulent opplyser at eiendommen her er avsatt til
sentrumsformål-boligbebyggelse.

Fylkesmannens vurdering:
Primært mener vi områdeplan for Strømsbusletta bør vedtas før en starter med
detaljregulering av en rekke mindre prosjekter. Dette for å sikre at de overordnede løsningene
for bl.a. barn og unge, gående og syklende, samt øvrig trafikk er vurdert samlet og helhetlig.

Fylkesmannen kjenner ikke til miljøverdier av regional eller nasjonal verdi innenfor området.
Vi vil likevel peke på følgende som bør vurderes og gjøres rede for i det videre planarbeidet:

- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2005.
- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.
- Universell utforming, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd.
- Barn og unges oppvekstvilkår, herunder trygg adkomst til barnehage, skole og andre

aktiviteter, samt sikre lekearealer, som er tilfredsstillende med hensyn til omfang og
lokalisering, jf. pbl. § 1-1, 5. ledd og rundskriv om barn og planlegging T-2/2008.

- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Fylkesmannen har i skriv til kommunene og ved oppslag
på vår hjemmeside høsten 2011 presisert krav til analysens innhold.

- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12. Vurderingen skal fremgå av beslutningen,
jf. naturmangfoldloven § 7.
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Vi har ikke andre merknader på nåværende tidspunkt, men ber om at planleggingsprinsippene
nedfelt i ny kommuneplan legges til grunn for planarbeidet.

Med hilsen

Maria Fremmerlid Pia Karine Hem Molaug
senioringeniør rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Maria Fremmerlid, telefon: 37017536

Kopi til:
Arendal kommune Postboks 780 Stoa 4809 Arendal
Statens Vegvesen, Region sør Postboks 723 4808 Arendal
Aust-Agder fylkeskommune, Arealplan Postboks 788 4809 Arendal



Sakstittel: YrkesskolenArendal kommune - reguleringsplan
Vår ref: 2014/788-2
Dato: 18.03.2014

Uttalelse til melding om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Yrkesskolen i Arendal kommune

Vi viser til oversendelse datert 13.2.14, med melding om oppstart av planarbeid for
Yrkesskolen i Arendal kommune. Vi beklager sen uttalelse. Dette skyldes stor arbeidsmengde.

Bakgrunn:
Det fremgår av oppstartsmeldingen at området i dag er regulert til offentlig bebyggelse i
reguleringsplan for «Strømsbuåsen»
fra 1953. Det er betegnet som område for «Offentlig eller privat tjenesteyting » i arealdel av
kommuneplanen.
Området er planlagt avsatt til «sentrumsformål, boligbebyggelse» i områdeplan for «Strømsbusletta»
som er under behandling.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for ombygging av tidligere Arendal Yrkesskole til
leiligheter, samt å se på muligheten for ny boligbebyggelse innenfor
planområdet. Det planlegges høy utnyttelsesgrad for området.

Planfaglig vurdering:
Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune har vurdert oppstartmeldingen. Det er svært
positivt å legge til rette for høy boligutnyttelse i dette sentrale området.
Primært er imidlertid vår faglige tilråding at denne planprosessenbør innrettes i forhold til arbeidet
med områdereguleringsplan.
De skisserte formålene er i samsvarmed tiltenkt arealbruk, men nærmere funksjonsfordeling bør
fastsettes gjennom områdereguleringsplanen.

Arealet som omfattes er begrenset, og har noe krevende topografi. Vi forstår oppstartsmeldingen slik
at ambisjonen er ombygging av eksisterende bebyggelse. Da denne har vært i bruk til helt andre
formål,
må det finnes gode framtidige løsninger i forhold til uteoppholdsareal, lekeplass m.v. som inneholder
tilstrekkelig kvalitet.

FV42Strømsbusletta hadde i 2013 en ÅDTover 16000, og støyproblematikk og trafikksikkerhet bør, i
tillegg til barn og unges oppvekstvilkår og estetikk, være viktige utredningstema i videre planarbeid.

Kulturminnevern:
Seksjon for kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune har vurdert oppstartmeldingen og har ingen
merknader.

Med hilsen

Gunnar Ogwyn Lindaas
rådgiver

Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

tlf:
e-post: postmottak@austagderfk.no
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Arendal kommune
Pb 123
4891 Grimstad

Vedr områdeplan Strømsbusletta

Vi viser til brev datert 1. juli 2014! samt vårt tilsvar datert 4. august 2014.

Vi viser til vårt tilsvar, og mener fortsatt at det gamle meieriet i høy grad er verneverdig og
kan med fordel brukes som grunnlag for et nytt konsept i området.

Vi ser også av medfølgende kart at det er tenkt massiv utbygging i området med høye
gesimshøyder i flere av byggeområdene.

Vi mener at ny bebyggelse i område må ta hensyn til naboen. Parken til Strømsbu gård er
gammel park, opprinnelig anlagt i engelsk landskapsstil. Hovedhuset er fredet og parken er i
høyeste grad vemeverdig. Det må derfor tas landskapsmessige hensyn når ny og høy
bebyggelse skal planlegges tett inntil områder som er verneverdige.

vçqnlig hilsen
sminneforeningen
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Arendal, 24. februar 2015
Vart saksnr: 6/15
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