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Forslag til 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR  

DETALJREGULERING YRKESSKOLEN ARENDAL GNR. 502 BNR. 186  
ARENDAL KOMMUNE 

 
 

       
§ 1 Fellesbestemmelser 

       
Støy 

 
a. Miljøverndepartementets retningslinje T-1442:2016, skal legges til grunn for 

gjennomføring av planen. 
 

b. Kravene i NS 8175 skal ivaretas. Det skal i byggesøknad redegjøres for 
tilstrekkelige støyreduserende tiltak. 

 
c. Boenheter som har støynivå utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål 

som overskrider Lden = 55dB, må være orientert mot minst to retninger, hvorav 

en side med støynivå mindre enn Lden=55dB. 
 

d. Minimum ett soverom i hver enhet skal ha vindu mot «stille side», dvs. 
Lden<55dB. 

 
e. Alle leiligheter skal ha privat uteareal, eller enkel tilgang til felles uteareal hvor 

støygrensene gitt i tabell 3 i T-1442:2016 er tilfredsstilt. 
 
f. Alle utearealer, slik som lekeområder, gårdsplass, private utearealer og 

felles/private takterrasser skal være skjermet mot støy i henhold til tabell 3 som 
henvist til ovenfor.  

 
 Luftkvalitet 

 
g. Retningslinje T-1520 legges til grunn for gjennomføring av planen. 

 
h. I byggesøknad for ombygging av eksisterende bygg innenfor planområdet, skal det 

redegjøres for luftkvalitet. 
 
i. Luftinntak skal være fra støv-/støyfri sone og det skal være balansert ventilasjon. 

 
j. Skjerming av utearealer som lekeplasser, gårdsplass, private utearealer, og 

felles/private takterrasser i forhold til støy som nevnt ovenfor, gjelder også for 
luftkvalitet.  

 
   

 
§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 

§2.1 Sentrumsformål (BS) 
 

 Bolig 

 

a. I formålet inngår boligbebyggelse, kontor, parkeringskjeller med inn og utkjøring.  

 

b. Eksisterende bebyggelse tillates delvis eller helt revet for oppføring av 
leilighetsbygg til bolig.  

 
c. Maks høyde er kote +46 og gjelder for den østligste delen, mens kote +42 gjelder 

for den vestligste delen.  

 
d. Det tillates nødvendig heishus og tekniske installasjoner over kote +46,00 og skal 

ikke romme mer enn 15 % prosent av takets totale areal. 
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e. Maks BRA settes til 8000 m2, BYA settes til 70%. 

 

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

 
g. Området på nordsiden av bygget skal opparbeides som fellesareal/adkomstsone og 

lekeareal for boenhetene. Dette inkluderer sikring av tilkomst for 
beredskapskjøretøy, og mulighet for etablering av sykkelparkering. 

 
h. Det tillates murer og trapper for å ta opp terrengforskjeller. 
 
i. MUA er 35 m2 pr. boenhet. 50% av utearealet kan være takterrasse.  
 

j. Det skal være minimum 1.5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. 
Sykkelparkeringsplasser skal være under tak. 

 
k. Maks antall parkeringsplasser er 1,25 plass pr. boenhet, inkludert 2 

gjesteparkeringsplasser. 
 

l. Det skal være en lysåpning midt på bygget for å slippe inn lys på tider av døgnet 

hvor sola ikke er tilstede på nordsiden av bygget (uteområde).  
 

 
Takterrasser 

 
m. 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. 

 

Kontor 

 

n. Det tillates etablering av kontorlokaler (inngår i sentrumsformålet) med fasade mot 
sør og fv. 42. Adkomst vil være det samme som for boliger. Parkering til 
kontorlokale må løses med samme adkomst til parkeringskjeller som for boliger.  

 
§2.2 Lekeplass (f_BLK1)  

 

a. Lekeplassen er felles for beboere innenfor planområdet.  
 

b. Den skal ikke ligge mer enn 100 meter fra inngangsdør. 
 
c. Lekeplassen skal inneholde minimum 4 ulike typer utstyr til lek og aktivitet, som 

huske, vippe, klatre og sandaktivitet og ha sitteplass for voksne og barn. 
 

d. Areal for lekeplass skal inngå i en utomhusplan. 
 
 
§2.3 Nærlekeplass (BAU1) 
 
a. Støyskjerm skal prosjekteres i forbindelse med utbygging og for å oppnå 

tilfredsstillende støyforhold for nærlekeplassen. Støyskjerm fungerer også som 

sikring mot terrenget i sørvest.  
 

b. Lekeplassen er felles for beboere innenfor planområdet og andre beboere som 
naturlig sogner til området. 

 
c. Den skal ikke ligge mer enn 200 meter fra boligblokk. 

 
d. Nærlekeplassen skal inneholde minimum 3 ulike typer utstyr til lek og aktivitet 

tilpasset aldersgruppen, som balanse, klatring, ball, i tillegg til fri lek. 
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§ 2.4 Renovasjon (f_BRE) 

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

type. 
 

 
 

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 

 
§ 3.1 Kjørevei (SKV1-3) 

 
a. Adkomstsone f_SKV2 er planlagt som adkomst til parkeringskjeller og er felles for 

beboere i planområdet.  
 

b. SKV 1 og 3 er eksisterende veier og er offentlige.  
 

      § 3.2 Gangvei (f_SGG)  
 

a. Gangvei er adkomst og felles for beboere i blokkbebyggelsen. Gangarealet kan 
benyttes til kjøring i forbindelse med flytting (til og fra leilighetene) og ambulanse. Det 
skal kun benyttes nedsenkede kantstein i avgrensninger mellom gangareal og annet 

grøntareal (lekeareal).   
 

b. Området kan benyttes til opphold og aktiviteter som er forenelig med dette formålet og 
inngår i utregningen av ute og oppholdsareal. Sykkelparkeringsplasser kan også 
plasseres på dette arealet.  
 

c. Arealet kan benyttes som et manøvreringsareal i forbindelse med tømming av søppel.  

 
      § 3.3 Fortau (o_SF1-3) 

 
a. Fortau er eksisterende og offentlig.  

 
     § 3.4 Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG 

 

a. Arealet er offentlig og kan benyttes til snøopplag, grøfter, fordrøyning, murer, rekkverk 

og lignede konstruksjoner, samt til traséer for teknisk infrastruktur.  

 

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

Arealet er knyttet til tilgrensende veiareal. 

 

  
§ 4 HENSYNS-/FARE-/BÅNDLEGGINGSSONER  

 
§ 4.1 Bevaring naturmiljø (H560) 

 
a. Eiketre skal bevares slik det er i dag. Arbeid i og rundt treet og treets rotsystem skal   

utføres i samarbeid med en sertifisert aborist.  

 
 

§ 5 Bestemmelsesområder 

 
a. #1 Kan benyttes til kjøring, se bestemmelse §3.2.   
 
b. #2 Avgrensing av parkeringskjeller. 1. etasje av eksisterende bygg benyttes som    

parkeringskjeller. 
 
 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
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a. Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent   

teknisk plan for veg, vann og avløp og utomhusplan. 

 
b. Før det gis igangsettingstillatelse, så skal hult eiketre vurderes i forhold til utbygging av 

en aborist (trepleier) (H560).  
 

c. Før det gis brukstillatelse til bolig, skal nødvendig avbøtende tiltak for støy og 
luftkvalitet for bolig og utearealer være utført. 

 
d. Utearealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan før det gis 

brukstillatelse. 
 
 

13.05.2016, revidert 13.12.2017, 19.03.2018, 23.11.2018.  

Rambøll Norge AS 
 
 


