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4891 GRIMSTAD 
 
 
   

 
   

Dato: 13.02.2018 

Vår ref: 16/5762-2 
Deres ref:    
Arkivkode: L13 
Saksbeh.:  Berit Weiby Gregersen 

 
  

 
 
 

Uttalelse til forslag om detaljreguleringsplan for Yrkesskolen  
 
Vi viser til deres oversendelse av forslag til detaljreguleringsplan for Yrkesskolen. Vi beklager 
sen tilbakemelding fra oss. 
 
 
Planfaglige innspill 
Vi viser til vårt innspill til oppstartsmeldingen. Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune 
mener det er svært positivt at området blir omdisponert til boligformål, og at det legges opp til 
en høy utnyttelse. Når en planlegger for høy utnyttelse, er det viktig å legge til rette for at 
uteområdene får så høy kvalitet som mulig. I dette tilfellet er det i tillegg utfordrende å få til 
gode uteområder på grunn av støy fra bilvegen.  
 
Det legges opp til felles lekeplass og uteområde nord i planområdet, i tillegg planlegges det 
balkonger og takterrasser på leilighetsbygget. Garasjetaket skal også være grønt, men blir 
ikke regnet med i uteoppholdsarealet på grunn av for høyt støynivå her.  
 
Administrasjonen mener det er svært viktig at kommunen påser at det lille som er av uteareal 
som er egnet for opphold og lek, blir brukt til nettopp dette. Vi vil derfor gi råd om at de to 
parkeringsplassene, sykkelparkering og renovasjonsanlegg legges annet sted i planområdet. 
Disse funksjonene kan legges i tilknytning med hovedatkomst f_SKV1 eller garasjeanlegget. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Administrasjonen har ikke kjennskap til noen automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet, og har ingen merknader til planforslaget. 
 
Administrasjonen minner imidlertid om aktsomhetsplikten som følger av kulturminneloven § 8 
annet ledd. Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor 
fra eldre tid, skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder 
fylkeskommune v/ kulturminnevern. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Berit Weiby Gregersen 
Rådgiver 
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Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
Kopi til: ARENDAL KOMMUNE /v Nora Moberg Lillegaard 

FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER 
STATENS VEGVESEN region sør Aust-Agder 

 
 
 



From: Vestøl, Kristine Mål <Kristine.Mal.Vestol@ae.no> 
Sent: 14. februar 2018 10:31 
To: Postmottak Arendal kommune 
Subject: Innspill: Yrkesskolen, Arendal – detaljreguleringplan  
Attachments: Kartskisse_Yrkesskolen.pdf 
 
Categories: ANE 
 
 

Yrkesskolen, Arendal – detaljreguleringplan  

Viser til oversendelse av henvendelsen 13.12.2017 angående detaljreguleringplan av Yrkesskolen i 
Arendal kommune.  

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Arendal kommune. Dette 
innebærer at vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent 
fordelingsnett). I tillegg har AEN anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor 
kommunen (regionalnett).  

I planområdet som inngår i detaljreguleringen har vi distribusjonsnett og er bygget i medhold 
av områdekonsesjon. Vedlagt kart viser høy/lavspennings kabelnett.  AENs kabler er ikke 
innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendt kart variere. Bebyggelse aller andre 
installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i marka.  
 
Eksisterende høyspennings kabelnett:  
Høyspenningskablene som ligger innenfor planområdet, må tas hensyn til. Det er viktig at 
fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres.  
 
Forhold til eksisterende nettstasjon:  
Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjon innenfor planområdet. Evt endring/flytting av 
anlegget må gjøres i samarbeid med AEN. Nettstasjonen er plassert i bygningsmassen i dag og 
forsyner andre  
 
Følgende må ivaretas i planbestemmelsene:  

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 

tillatt utnyttelsesgrad. 

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

 Nettstasjoner skal ikke plasseres ved lekeplasser. 
 
Behov for ny nettstasjon: 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, må det settes av plass til å etablere en ny nettstasjon i 
området. Nettstasjonen plasseres sentralt i planområdet med hensyn til effektuttak. Plassering 
av anlegg må gjøres i samarbeid med AEN.  

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 

tillatt utnyttelsesgrad. 

 Nettstasjoner skal ikke plasseres ved lekeplasser. 
 
Adkomst og terrengendringer: 



Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg. Det må heller ikke 
gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av 
terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  
 
Generelt om Inntegning på plankart  
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder 
plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og 
eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. 
Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i denne sammenheng til 
Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om beredskap i 
kraftforsyningen, pkt 6.2.5. 
 
I god tid før utbyggingen må det avklares hvordan planområdet skal forsynes med elektrisk. Det må 
avklares i hvilken grad eksisterende nett kan benyttes, evt omlegginger av nettet og om det evt er 
behov for ny nettstasjon.  
 
Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må 
som hovedregel dekke kostandene med tiltaket, inkludert kostnader til erverv av nye rettigheter.  
 
Vedlagt ligger kartskisse som viser nettanlegget vårt i området.  

  

  

Med vennlig hilsen 
  

Kristine Mål Vestøl | Prosjektingeniør 
kristine.mal.vestol@ae.no  tlf: +47 38 60 72 90  

  
Agder Energi Nett 
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal 
tlf: +47 38 60 70 00  |  fax: +47 38 60 70 01 
www.aenett.no 

  
God kraft. Godt klima. 
 

mailto:kristine.mal.vestol@ae.no
http://www.aenett.no/




 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Langsævn 4 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4846 ARENDAL Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Arendal kommune 

Postboks 123 

4891 GRIMSTAD 

  

 

Nora Moberg Lillegaard 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Wenche Klungland / 37019911 17/223649-3    23.02.2018 

     

      

Reguleringsplan - høring - Yrkesskolen Arendal - Arendal kommune 

Viser til oversendelse datert 13.12.17 og beklager at vi ikke har svart innen frist, dette 

skyldes blant annet feilregistrering hos oss samt intern avklaring knyttet til framtidig løsning 

langs Strømsbuveien, fylkesveg 42. 

 

Rolleavklaring: 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. I denne saken opptrer vi hovedsakelig som forvalter av 

fylkesvegnettet.  

 

Saksopplysninger: 

 

Formål: 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon av eksisterende 

bygningsmasse som tidligere var Yrkesskole i Arendal. Det skal etableres 49 leiligheter med 

tilhørende anlegg.  

 

Planavgrensning: 

Det er utarbeidet en områdereguleringsplan for Strømsbusletta. I nord er planavgrensningen 

lagt slik at den kommunale vegen Strømsbuåsen inngår i planområdet. Planavgrensningen er 

lagt i formålsgrensen annen veggrunn og fortau i øst sør. I sørvest er planavgrensningen lagt 

i midten av framtidig fylkesveg 42, Strømsbusletta.  

Formålene er videreført fra områdeplanen.   
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Historikk: 

I vår brev datert 28.03.14 refererer vi til et møte 21.01.14 som ble avholdt med daværende 

konsulent og utbygger 

Avkjørsel/ kryss: 

Av hensyn til trafikksikkerheten har vi fokus på å begrense antall avkjørsler fra fylkesvegen, i 

møte ble det diskutert hvorvidt dere kunne benytte dagens to avkjørsler. Vi påpekte at dere 

ikke kan forvente mer enn en avkjørsel, og forutsatte at denne ble anlagt med 

tilfredsstillende sikt og vertikalgeometri etter HB017.  

Videre orienterte vi om at avkjørsler/ kryss bør ligge 50 meter fra rundkjøring av hensyn til 

trafikantene. Bakgrunn for dette fokuset er trafikksikkerhet og at ulykkesanalyser viser at 

kryssutforming/ siktsoner er et meget viktig tiltak for å hindre ulykker.  

I dette tilfellet må dere legge stor vekt på gående/ syklende, og at det kan være en del barn 

som ferdes til skolen.  

Vi forutsetter at siktsonene reguleres inn iht. HB017, og at dere sjekker disse i horisontalt og 

vertikalt plan. I tillegg må dere innarbeide følgende i bestemmelsene: Innenfor frisiktsonen 

skal terrenget planeres slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5m over tilstøtende 

vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates dersom denne ikke 

er høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå.  

Vi skrev også at planarbeidet burde avventes til områdeplanen var vedtatt, i områdeplanen 

som ble vedtatt i 2015 er atkomsten markert med pil.   

 

I 2015 fikk vi henvendelse fra ny konsulent som ba om kopi av vårt brev fra meldingsfasen. 

Vi skrev følgende i mail datert 11.06.15: 

 

Hei, 

Videresender med dette vårt innspill til planen.  

Statens vegvesen hadde et møte med eier og konsulent før det ble meldt oppstart av planen.  

I møte kom det fram at konsulent mente at det var to avkjørsler fra fylkesvegnettet. De 

ønsket en videreføring av disse. Vi mente at atkomst til verksted ikke kunne videreføres. I 

møte ga vi signaler om at den andre avkjørselen fra fylkesvegen kunne aksepteres under 

forutsetning at den ble opparbeidet i tråd med HB017, når det gjaldt sikt og 

stigningsforhold. Vi informerte om at avkjørselen vil bli vanskelig å bruke dersom den ligger 

nærmere enn 50 meter fra rundkjøringen. Det kan bli et potensielt konfliktområde når det 

legges opp til økt vekst langs denne aksen, dette som følge av transformasjon av Myrene 

området.  

Med bakgrunn i dette var vårt budskap at det ville være mer hensiktsmessig å planlegge 

avkjørsel fra et mindre trafikkert vegnett enn fylkesvegen.  

Vi tilkjennegir at vi i møte har akseptert en løsning som ikke er optimal, og vil henstille dere 

om å vurdere en bedre løsning for de framtidige beboerne.  

Dersom det er behov for et møte så ta kontakt.  

 

I den senere tid er det iverksatt arbeid med Arealtransportplan for Arendalsregionen og 

Bypakke Arendal. Dette har ført til ulike vurderinger/ diskusjoner knyttet til utforming av 
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framtidig utvikling, ett av temaene har vært framtidig gangtilbud og sykkeltilbud/ 

sykkelløsninger. 

 

Langs Strømsbusletta er anbefalingen at det må legges til rette for sykkelveg med fortau. 

Dette innebærer at linjeføringen blir endret og at sykkeltilbudet legges på vestsiden, det vil 

si på   motsatt side av Yrkesskolen. Statens vegvesen har vært i kontakt med Arendal 

kommune, og fått informasjon om at denne endringen kan tas som mindre endring da vi 

befinner oss innenfor areal regulert til vegformål.  

 

Vi mener at det er naturlig å legge inn nevnte endringer i planen for yrkesskolen og kan sende 

over løsning til konsulent, da konsulent i stor grad har utarbeidet planen i tråd med våre 

tidligere anbefalinger. 

 

Vår vurdering av planforslaget 

 

Planbeskrivelse/ vedlagte illustrasjoner:  

Bolig og uteareal: I planbeskrivelsen står det at uteområdet i sør ligger delvis i rød sone, og 

at det skal ses på utforming av støyskjerming i forbindelse med prosjektering. Vi forutsetter 

at denne ikke etableres på areal avsatt til samferdsel og teknisk infrastruktur, eller mellom 

veg og byggegrense.  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Det står at atkomsten fra fylkesvegen er i 

henhold til norm for kryssløsninger. Statens vegvesen mener at krysset er utflytende og kan 

strammes opp. Vi har ikke fått tegninger slik vi ba om i meldingen og er usikker på 

stigningsforholdene på framtidig veg.  

Det er uoverensstemmelse mellom ulike dokumenter, planbeskrivelse, reguleringsplan, 

mulighetsstudie for bygg og illustrasjonsplan beskriver ulike situasjoner. Vi vil prøve å 

tydeliggjøre uoverensstemmelsene: 

 I kap 6.5 står det at planområdet vil ha atkomst fra fylkesveg 42 og at denne går rett 

inn i en parkeringskjeller -> med denne løsningen er det sannsynlig at våre krav kan 

tilfredsstilles. 

 Illustrasjonsplanen datert 02.05.16 viser kjøreporter i to ulike nivåer, og et bredere 

kryss en det som er vist på reguleringsplanen. -> denne løsningen er ikke i henhold 

til våre krav.  

 Snittene A-A og B-B viser mulig utforming av byggene, her er det også parkering i to 

nivå. Muren som er tegnet i forlengelse av bygget er for lang og vil sannsynligvis 

være sikthindrene -> dette er ikke i tråd med våre krav. 

 

Vi har i samtaler med konsulent fått bekreftet at det skal parkeres på to plan og at tanken er 

at det skal være inn- og utkjørsel til to nivå begge med atkomst fra fylkesveg 42. Det vil si at 

det blir to kryss ved siden av hverandre. Statens vegvesen forutsetter at krysset strammes 

opp og at regulant søker andre løsninger. Årsaken er at planlagte løsning gjør at 

trafikkbildet blir lite lesbart og konfliktfylt i et område som er skoleveg for Stinta skole og 

hvor det er stor døgntrafikk på fylkevegen. 
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Plankart/ Reguleringsbestemmelser: 

Plankartet er tilnærmet likt områdeplanen. Byggegrense langs fylkeveg er justert slik at den 

følger eksisterende bygg. Krysset ved fylkeveg 42 er utflytende og må strammes opp, 

begrunnelse er gitt i tidligere avsnitt. 

 

Benevnelsen på plankart og i bestemmelsene er ulikt for de fleste formål. For eksempel er 

kjøreveg 1 og 2 angitt som f_f_SKV1 og 2 på plankart og f_SKV1 og 2 i bestemmelsene.  

 

§5 Rekkefølgebestemmelse: Fjerde punkt innebærer sannsynligvis at prosjektet må stilles i 

bero inntil S4 i Områdereguleringsplanen for Strømsbusletta kan iverksettes.  

Vi ser at dette er uheldig for utvikling av S3, og at det sannsynligvis vil komme en snarlig 

forespørsel om dispensasjon. Med bakgrunn i dette mener vi at det er grunnlag for å vurdere 

rekkefølgekravet. 

 

Statens vegvesen mener at før det kan gis brukstillatelse må  

 Trafikkøy forlenges slik at vi kun får høyresvingbevegelser ved det nye krysset.  

 Kjørefelt mot Yrkesskolen og fortau må være ferdigstilt. 

 

Nevnte tiltak må opparbeides etter de endringer som finner sted gjennom omregulering av 

fylkesveg 42, vi foreslår at vi sender over nye linjer til konsulent og at dette legges inn i 

planen. Da kan rekkefølgekravet endres til:   

 Det kan ikke gis brukstillatelse før nytt kryss, trafikkøy, annet vegareal, fortau og 

nordlig kjørefelt er ferdig opparbeidet ved fylkesveg 42. 

   

Vi gjør dere oppmerksom på at det er ikke midler til dette prosjektet i fylkesvegbudsjettet de 

neste 2 årene.  

 

Statens vegvesen forutsetter at illustrasjonsplanen endres og at kryssutformingen får en 

utforming som er i tråd med reguleringsplanen og gjeldene vegnormaler, da denne ikke 

samsvarer med reguleringsplanen. Dette for å unngå framtidige misforståelser. 

 

Da vi ikke har fått tilsendt geometritegninger slik vi ba om i meldingsfasen forutsetter vi at 

det innarbeides en rekkefølgebestemmelse som sier at krysset skal utformes etter krav gitt i 

N100, N101 fra 2013 og N200 fra 2014. 

 

Konklusjon: 

Statens vegvesen er ikke enig med konsulent at kryssutforming er i tråd med våre normaler, 

Vi forutsetter at forutsetter at krysset strammes opp og får en linjeføring i vertikalplanet som 

tilfredsstiller våre krav.   

 

Vi mener at situasjonsplan og rekkefølgekrav må endres da det er uoverensstemmelser i 

plangrunnlaget. 

 

Vi foreslår nye rekkefølgekrav og at konsulent legger inn nye linjer for annet vegareal, 

trafikkøy, fortau, kjørefelt langs fylkesveg 42. 
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Annet:  

Da vi har liten kapasitet har vi kun vurdert forhold som har betydning for vår rolle som 

vegforvalter på fylkesvegnettet 

 

 

 

Vegavdeling Agder seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Glenn Solberg 

seksjonsleder Wenche Klungland 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

fmavpost@fylkesmannen.no 

Postmottak, AAFK 
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