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1. SAMMENDRAG 

1.1 Hensikten med planen 

Rambøll AS fremmer på vegne av Totalvisjon ved Stein Dahlberg forslag til reguleringsplan for 

Yrkesskolen i Arendal kommune. 

 

Målsettingen med arbeidet er å utvikle området til boligformål. Tomten har tidligere vært 

tilholdssted for Arendal Yrkesskole. Skolen flyttet ut av lokalene i 2012. Ny Yrkesskole er bygd 

som en del av Sam Eydes Videregående skole på Myra. Tidligere har det vært ønsket å beholde 

eksisterende bygningsmasse for ombygging/transformasjon til leiligheter. Planområdet ligger 

nært opp til fylkesvei 420 og 42 og har en ÅDT på ca. 16000. Dette gir støy- og støvmessige 

utfordringer som er vanskelig å løse med eksisterende bebyggelse. Etter dialog med offentlige 

myndigheter, har tiltakshaver besluttet at eksisterende bebyggelse delvis eller helt rives for å gi 

plass til ny bebyggelse. 

 

Planforslaget som foreligger nå, bygger derfor på et nytt bygningskonsept som resulterer i at 

eksisterende bygningsmasse delvis rives til fordel for ny bygningsmasse.  

 

Det er gjort en vurdering av planforslaget opp mot forskrift om konsekvensutredninger §§ 2 og 

3. Planforslaget er i tråd med overordnet plan. Forslaget ansees ikke å være omfattet av krav til 

konsekvensutredning. KU ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for 

Strømsbusletta - Myrene. 

2. PLANPROSESSEN 

2.1 Medvirkningsprosess 

Oppstartsmøte ble avholdt med Arendal kommune 07.02.2014 i regi av Pollen Bygg og eiendom. 

Tilstede på møtet var representant fra Pollen Bygg, Stein Johan Dahlberg (forslagstiller), samt 

representanter fra Arendal kommune: Nora Moberg Lillegård, Helene Thygesen, Katarzyna 

Alfsen, Michael Sørensen og Petter Vinje Svendsen. 

 

Følgende punkt ble gjennomgått i oppstartsmøtet: 

 

• Navn på plan: Detaljreguleringsplan for Yrkesskolen 

• Avgrensing: Som vist på kartskisse. 

• Hensikt med planforslaget: Tilrettelegge for transformasjon av den gamle Yrkesskolen til 

boligformål.  

• Overordnede planer/føringer: Områdeplan for Strømsbu - Myrene 

• Teknisk infrastruktur:  

Vann og avløp: Det ble opplyst at det er nok slokkevann i for planområdet 50l/s.  

Renovasjon: Det er krav til nedgravde dunker når det er over 25 boenheter. 5 fraksjoner, 5 

dunker av 2x2 m. Det må ikke være mer enn 5 meter unna renovasjonsbilens kjørerute. 

• Veg: Det er gitt avkjørselstillatelse til fylkesveien. Denne er innregulert i områdeplanen som 

ble vedtatt den 26.03.2015. Kommunen har lagt inn veien til Strømsbuåsen i plankartet i 

områdeplanen. Vei inkludert fortau og side areal blir på 9m og gjøres privat. Det opplyses om 

at det foreligger en bystyresak som går ut på å nedprioritere alle kommunale veier til 

borettslag fra offentlig til privat. Utvidelse av vei tas mot tomt S3 og ikke inn i fjellskråning 

på motsatt side. 

• Brann: Det må være arealer nok i forhold til innsats langs alle fasader. Det er sannsynlig at 

det vil bli krav om sprinkling om bygget tenkes benyttet som det er. 

• Barn og unges interesser: Kommunen minner om at det skal beregnes uteoppholdsarealer 

med minst 35 m2 pr. boenhet. Lekeplass avsettes på kartet. 50% av uteoppholdsarealene 
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kan ligge på tak. Planområdet ligger ellers like i nærheten av Stinta skole, og også en større 

lekeplass oppe ved Meyergaten. Krav til lekeplass følger av overordnede planer. 

• Eiendomsforhold: Området har en eier. 

• Kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Det ønskes allikevel 

en kort historisk oversikt over arealene og bygningen i planbeskrivelsen. 

• Biologisk mangfold: Det er ingen registreringer innenfor planområdet. 

• Landskap: Tomten er bebygget i dag. 

• ROS: ROS skal gjennomføres, eiendommen ligger innenfor gul og rød støysone.  

• KU vurdering: Det ble opplyst på møtet at regulanten kan benytte de utredningene som vil bli 

gjort i arbeidet med utarbeidelse av områdeplan for Strømsbusletta-Myrene. 

• Mulige/sannsynlige rekkefølgekrav: Krav knyttet til støytiltak, lekeplass, adkomst/kryss/vei 

 

Medvirkning følger krav i gjeldende PBL og sikrer medvirkning gjennom kunngjøring av oppstart 

av planarbeidet og senere offentlig ettersyn. Alle innkomne merknader til planforslaget 

innarbeides i planprosessen. Berørte parter i saken samt offentlige høringsinstanser er tilskrevet 

direkte og alle dokumenter i saken er offentlig tilgjengelig på annonserte steder. 

 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av 

reguleringsarbeidet ble annonsert 

på kommunens nettsider og i 

Agderposten med frist for 

merknader den 15.03.2014. Pollen 

bygg og eiendom varslet oppstart 

av reguleringsplan. 

I det senere har Rambøll overtatt 

ansvaret for reguleringen. 

Ettersom enkelte tilgrensende 

eiendommer til planområdet ikke 

ble varslet i det opprinnelige 

varselet fra Pollen bygg og 

eiendom og fordi oversendelse av 

innkomne merknader fra tidligere 

konsulent ikke var komplett, ble 

det sendt ut brev til alle berørte 

parter den 15.6.2015. Brevet gikk 

ut både til dem som hadde blitt 

varslet og dem som ikke hadde 

fått varsel i første runde. Frist for 

tilbakemelding ble satt til 

03.08.2015. (kopi av brev ligger 

vedlagt). 

Det har kommet inn 5 merknader til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet. 

 
 
  

Figur 1 Kopi av oppstartsannonse i Agderposten 
utarbeidet av Pollen By og eiendom 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

 

Nasjonale mål  

Overordnede politiske mål omtalt i Stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og 

konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om redusert 

klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, friluftsliv, sikring av 

biologisk mangfold og viktige kulturminner, tilgjengelighet for alle og risikofri og forsvarlig 

planlegging mv. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 

transportplanlegging. Areal og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til 

grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge  

Hensikten med retningslinjene er å sikre et fysisk og psykisk trygt oppvekstmiljø som har de 

fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 

kunnskap om barn og unges behov. Målet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 

planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Gi kommunene bedre 

grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og 

byggesaksbehandling. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i 

konflikt med andre hensyn/interesser. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

Hensikten med retningslinjene er at alle mennesker skal ha like muligheter til å utvikle sine evner 

og leve gode og meningsfylte liv. Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og 

utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet av 

mennesker og tilstreber løsninger som kan brukes av alle. 

3.1 Regionale føringer 

Regionplan Agder 

 

Regionplan Agder er et overordnet dokument og strategisk plan for utvikling av regionen. Planen 

stiller opp 5 hovedmål for regionen mot 2020: 

 

1. Klima: Høye mål – lave utslipp; Fokus på bl.a. miljøvennlig og fornybar energibruk 

2. Det gode liv: Agder for alle 

3. Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap 

4. Kommunikasjon: de viktige veivalgene 

5. Kultur: Opplevelser for livet 

3.2 Kommunale (overordnede) planer 

Kommuneplanen  

I kommuneplanens arealdel for perioden 2013-2023 vedtatt i bystyret 22.5.2014 er planområdet 

avsatt til SE02, fremtidig sentrumsformål, som regulert i områdeplan for Strømsbusletta-Myrene. 

 

Det pågår for tiden arbeid med revisjon av kommuneplanen. Kommuneplanstatus for Yrkesskolen 

er i høringsutgaven uendret.  



 

8 (37) YRKESSKOLEN, ARENDAL 

 

Rambøll 

 

 

Figur 2 Kommuneplanens arealdel 

 

Områdeplan for Strømsbusletta-Myrene, vedtatt 26.03.2015 

Området er avsatt til S3 i områdeplan for Strømsbusletta-Myrene med tilhørende 

reguleringsbestemmelser. Arealet innenfor S3 er på ca. 3,73 daa. Innenfor området er det satt 

en utnyttelse på 80% BYA med maks høyde +46,0 og 8000 m2 BRA. 

 

2) Ved ombygging og bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder samme bestemmelser 

som for ny bebyggelse. 

 

Kommunedelplanen for trafikksikkerhet 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet vedtatt 08.10.2009 omfatter arbeid med trafikksikkerhet 

generelt i kommunen med konkrete målsettinger, strategier, tiltak og prioriteringer. 

Det er laget en prioritert tiltaksliste som må gjennomføres i tilknytning til hver skole.  

 

Kommunedelplanen for grønnstruktur 

Kommunedelplan for grønnstruktur ble vedtatt av bystyret 02.03.2005. 

Kommunedelplanen gir en oversikt over kommunens grøntområder og utfordringer, og gir 

grunnlag for valg av prioriteringer av konkrete tiltak. 

 

Kommunedelplan for klima og energi 

Arendal kommune har en klima- og energiplan datert 09.01.2007. Arendal kommunes 

visjon i klima– og energisammenheng er: “Utviklingen i Arendal kommune skal baseres på 

prinsippene for bærekraftig utvikling.” Dette skal man oppnå ved følgende strategier: 

• Redusere energibehovet 

• Erstatte bruk av elektrisitet til oppvarming med ny fornybar energi 

• Redusere klimagassutslippene fra transportsektoren 

• Fase ut bruken av petroleumsprodukter 

• Redusere energibehov pr. m2 i nybygg 

• Redusere utslipp i forbindelse med nybygg 
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Planforslaget er i tråd med klima- og energiplanens mål om å redusere klimagassutslipp fra 

transportsektoren da boligområdet ligger nær kollektivtilbud, nær skole og barnehage, samt 

servicetilbud og nær sentrum. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner i området 

 

PLANID   PLANNAVN VEDTAKS-DATO 

1914r6 Del av Strømsbuåsen  22.05.2008 

1914r2 Arendals grense - Myrene 07.06.1982 

2013r7 Fredens vei 13 09.11.1998 

1912r7 Kittelsbukt-Ormevika 08.06.2006 

1914r8 Områdeplan for Strømsbusletta 26.03.2015(Ikra

ftsatt) 

Tabell 1 liste over reguleringsplaner i nærområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Planer under arbeid i området 

Det er ingen andre reguleringsplaner som det er varslet oppstart på i umiddelbar nærhet til det 

gjeldende planområdet iht. kommunens tilgjengelige kartverk og nettsider, datert 05.10.2018. 

4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger mellom Stoa og Arendal sentrum, ca. 1 km vest for sentrum 

Figur 3 Gjeldende reguleringsplaner for området 
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og 3 km sørøst for Stoa. Det er korte avstander til skole/barnehage, friluftsområder, 

idrettsarenaer, sentrum og sykehus mm. 

 

Figur 4 Planområdet og tilknytting til funksjoner i omlandet 

4.2 Dagens arealbruk, bygningens historie, tilstøtende arealbruk  

På planområdet ligger det i dag en gammel skolebygning, gamle Yrkesskolen. Bygget har fungert 

som skolebygg siden det ble bygget i 1962. Skolen var den største yrkesfaglige skolen i Aust 

Agder med 180 ansatte og ca. 800 elver fordelt på 6 utdanningsprogram og 7 studieretninger 

siste året før den ble nedlagt.  

 

Skolen ble opprinnelig etablert i 1937 i en brakke på Strømsbusletta som et snekkerkurs for 

arbeidsledig ungdom. Under andre verdenskrig ble kurset utvidet med en mekanisk 

grunnkursklasse i bilverkstedet til Henning Stæger-Holst i Engekjærdalen i Barbu. Etter krigen 

ble de to klassene sammenslått under en administrasjon og fikk navnet Arendal Yrkesskole.  

 

Skolen fikk nye lokaler på Strømsbu i 1962. Samtidig overtok Aust-Agder fylkeskommune skolen. 

Det kom så nye bygg til i 1964 og 1976. Skolebygningen ble tegnet av Ugland og Thorne v/ 

Svein Sørensen. Stærk & Co har utarbeidet de tekniske tegningene. De opprinnelige tegningene 

er datert 1959. 1. august 1994 ble skolen slått sammen med Strømsbuveien videregående skole 

og fikk navnet Strømsbu videregående skole. 

Høsten 2012 flyttet skolen fra sine lokaler på Fløyheia og Strømsbu til Myra. Skolen endret 

samtidig navn til Sam Eyde videregående skole.   
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Øst for området ligger bensinstasjon med vaskehall og dagligvarebutikk. 

Sør for området er preget av handel og næringsvirksomhet med kafe/restaurant, tannlegesenter 

samt Bohus med butikk og lager på Meieritomta. 

 

Nord for området mot Stinta ligger boligområder og område for barnehage. I vest ligger et 

område som planlegges for handel/sentrumsformål og boligfeltet Gåsåsen. 

Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme iht. forskrift om fjernvarme i Arendal 

sentrum kap.I. 

 

4.3 Stedets karakter 

Strømsbusletta har en variert bygningsmasse av ulik kvalitet og store utflytende 

trafikk/parkeringsareal som preger området. Utviklingen av området startet i hovedsak fra 

midten av 70-tallet. Området ble da i hovedsak utviklet som næringsområde. Den gangen var 

tomtene relativt rimelige og området fungerte som en forstad til det tradisjonelle sentrum med 

god forbindelse til Stoa næringsområde. 

Utviklingen av området har preg av utvikling uten overordnet plan og rammer. Området fremstår 

med en sammenblanding av funksjoner; industri, kontor, bolig, tjenesteyting, bolig og handel. 

 

 
  

Figur 5 Ulike bilder sett fra rundkjøringen 
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4.4 Landskapstrekk i området 

Strømsbusletta ligger i en dal, med åser på hver side. Åsene ligger hovedsakelig utenfor 

planområdet og er bebygd som tradisjonelle boligområder, for det meste eneboliger, men også 

noe blokkbebyggelse.  

Boligfeltene danner et naturlig oppland til planområdets mere urbane karakter. Strømsbuslettas 

sentrale plassering i forhold til dette, gjør at området har et stort potensial for fortetting og 

utnyttelse til boliger og handelsetablering. 

 

Fylkesveg 42 er et dominerende element gjennom planområdet fra sør til nord, med en 

gjennomsnittlig ÅDT på ca. 16 000. Vegen er en sentral transportåre mellom Froland, Stoa og 

sentrum, og forbindelsen mellom øst og vest. Den går som en barriere mellom øst og 

vestsiden. 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk 17.02.2016 i kulturminnesøk for planområdet. Det er ingen kjente 

automatisk fredede registreringer eller andre registreringer for planområdet. 

4.6 Naturverdier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Utsnitt fra naturbasen www.miljodirektoratet.no 

 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvalting og i Artsdatabankens 

artskart. I naturbasen er det vist registrering av naturtype hule eiker som berører planområdets 
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nordøstlige del (Hus 74 er Yrkesskolen). I artsdatakartet er det ikke vist noen 

registreringer/observasjoner.   

 

 

4.7 Trafikkforhold 

Fylkesveg 42 og 420 er dominerende elementer delvis innenfor planområdet og i nærheten. 

Fylkesvei 42 har en gjennomsnittlig ÅDT på 15 150 ifølge Norsk Vegdatabank for 2017, mens 

fylkesvei 420 har en ÅDT på ca. 13 000. Fylkesvei 420 er lokalveiforbindelse mellom Arendal og 

Grimstad, mens fylkesvei 42 er en sentral transportåre mellom Froland, Stoa og sentrum.  

 

Øst for planområdet går Strømsbuveien videre opp til blant annet Stinta Skole. Det er også mulig 

å kjøre strømsbuveien som ender opp i Vestregate i Arendal sentrum. Veien er kommunal.  

 

Rett nord for planområdet og delvis i planområdet, går veien opp til blant annet Strømsbuåsen 

barnehage. Veien er kommunal. 

 

Områdeplanen for Strømsbusletta legger til rette for nye kollektivholdeplasser på begge sider av 

veien ved planlagt nytt kjøpesenter Strømsbusletta 9. Det vil dermed bli kortere avstand mellom 

holdeplassene og bedre tilgjengelighet.  

 

En utbygging og realisering av leiligheter som foreslått i planen vil gi et større passasjergrunnlag 

som kan støtte opp om et bedre kollektivtilbud forbi planområdet.  

 

4.8 Barns interesser 

Stinta barne- og ungdomsskole ligger innenfor en radius av 500 meter fra planområdet. Skolen 

1-10 klasse og er også mottaksskole. St.Fransiscus privatskole (1- 10 trinn) er ca. 1 km. fra 

planområdet.  

Steinerskolen (1-10 trinn), privatskole, ligger ca. 2,3 km fra planområdet. 

Arendal videregående skole er delt mellom skolen på Øvre Tyholmen og skolen på Møllehaugen. 

Begge skolene ligger i sentrum ca. 1 km fra planområdet. Området ligger langs kollektivaksen til 

Sam Eyde vgs. 

 

Det ligger 5 barnehager (offentlige og private) i nær tilknytning til planområdet. 

I tillegg er det 2 -3 barnehager til innenfor en omkrets på ca. 1 km. 

4.9 Universell tilgjengelighet 

Området er ikke tilrettelagt etter prinsippet om universell utforming i dag. 

 

4.10 Støyforhold 

Området er støyutredet av Sinus i forbindelse med utarbeiding av områdeplan for Myrene i 2015. 

Det er beregnet støysonekart i 4 metershøyde iht. T-1442. Beregningene viser at rød sone 

strekker seg 40-50 meter vekk fra Strømsbusletta (FV42) og at nesten hele resten av 

områdeplanens område ligger i gul støysone (Figur 7). Sinus har i 2016 foretatt en støyutredning 

av planområdet for Yrkesskolen. Etter offentlig ettersyn av planen våren 2018, har Rambøll og 

Sinus foretatt noen supplerende støyberegninger.   
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4.11 Teknisk infrastruktur 

Dagens nett for vann, avløp og overvann har 

god kapasitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Støy - dagens situasjon 

Figur 8 Vann og avløp 
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5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål 

Planforslaget omfatter areal som planlegges tilrettelagt for sentrumsformål med høy utnyttelse 

samt tilhørende areal til parkering, vei, lekeplass og renovasjon. 

 

Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven 

(pbl) § 12-3. Arealformål er angitt iht. §§ 12-5 og 12-6. Bestemmelser er 

utarbeidet iht. pbl § 12-7. 

 

 

 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg: 

 

  

Sentrumsformål BS 2,5 

Lekeplass BLK 0,5 

Annet uteoppholdsareal BAU1-2 0,5 

Renovasjonsanlegg REN 0,02 

   

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur:   

Kjørevei SKV1-3 1,2 

Annen veggrunn - grøntareal SVG 0,7 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT 0,1 

Fortau  SF1-2 0,4 

Gangvei/gangareal SGG 0,3 

Nr. 3 Grønnstruktur   

Vegetasjonsskjerm GV 0,1 

Bestemmelsesområder   

Bestemmelsesområde #1 og 2 1,2 

 

Tabell 2 – Liste over formål 

5.2 Nærmere om de ulike formålene: 

 

5.2.1 Bebyggelse og anlegg 

 

Sentrumsformål 
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5.2.2 Bolig 

Det planlegges et nytt leilighetsbygg med 49 enheter på tomta til gamle Arendal Yrkesskole.  

Eksisterende bygning vil helt eller delvis bli revet til fordel for ny bebyggelse. Planlagt bebyggelse 

vil få hovedfasade mot sør og øst. I sør og øst dominerer veier som fylkesveier 420 (Vesterveien) 

og 42(Strømsbusletta) og Strømsbuveien (kommunal). Veiene er koblet sammen i en stor 

rundkjøring. Mot øst ligger forretningsbebyggelse «Dampen». Bygget er planlagt som et 

sammenhengende bygg med 3 etasjer for den vestlige delen og 4 etasjer for delen lengst mot 

øst. Alle leiligheter vil ha private balkonger ut mot hovedfasaden i sør og øst. Leilighetene i 4. 

etasje i delen som vender mot sør og øst, vil få større private uteområder. Omtrent midt på 

hovedfasaden, vil det være en lysåpning dekket med glass. Dette for å slippe inn lys til 

uteområde og adkomstområde på nordsiden av bebyggelsen.  

På nordsiden planlegges adkomst til leilighetene, adkomst til parkeringskjeller, renovasjon og 

uteområde/lekeområde for beboerne.  

Alle leiligheter vil ha gjennomgående løsninger. Det vil si at leilighetene får en fasade mot sør 

som vil være i gul/rød støysone, samt en stille side mot nord. Balkonger på sørsiden vil måtte 

glasses inn helt eller delvis. Alle leiligheter vil ha adkomst fra nord gjennom svalgangsløsninger. 

Her vil det også være mulighet for mindre uteareal i svalgangsløsningene. 

For den østvendte bebyggelsen, vil maks kotehøyde være +46, mens det for den vestlige delen 

vil være maks kotehøyde + 42. Det tillates nødvendig heishus og tekniske installasjoner over 

kote +46,00.  

Deler av eksisterende bebyggelse ut mot fv. 42 kan beholdes, eller eventuelt rives. Det er 

usikkert om eksisterende underetasjer vil tåle belastningen av en ny etasje over seg. Dette vil 

avklares i forbindelse med prosjektering. I eksisterende eller nye underetasjer kan det tillates 

annet formål som f.eks. kontor, boder, sykkel-/ og bilparkering. Adkomst til eiendommen med bil 

skal være fra nordsiden. I eksisterende underetasjer eller annen form for utnyttelse av arealene 

som vender ut mot fv. 42, vil det kunne være gangadkomst og sykkelgarasje. 

 

 

Figur 9 Forslag til bebyggelse (Totalvisjon) 
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Alle leiligheter planlegges 

med gjennomgående 

løsninger. Det vil si at man 

for planlagt bebyggelse vil 

få en fasade mot sør og 

øst som vil være i gul og 

rød støysone. Her kan stue 

og kjøkken plasseres. 

Balkonger vil bli glasset 

helt eller delvis igjen som 

avbøtende tiltak i forhold 

til støy og luftkvalitet. Mot 

nord så vil det være en 

stille side hvor man plassere 

adkomst til leilighetene og 

minst et soverom. Den minste leiligheten vil være ca. 66 m2 stor, mens den største vil være. 121 

m2. Leilighetene på figuren ovenfor er på 104 og 111 m2.  

 

Beredskap 

Beredskapskjøretøy (med lift) har mulighet til å nå bygget både fra nord, øst og sør og delvis fra 

vest. Det er planlagt trapper på begge ender av bebyggelsen i tillegg til trapper i midten av 

bebyggelsen. Bebyggelsen er ikke ferdig prosjektert, men skal i forbindelse med prosjektering 

ivareta krav i TEK 17. Krav til sikkerhet ved brann forutsettes i varetatt her.   

 

Utearealer 

Det planlegges lekeareal nord for bebyggelsen. Planlagt bebyggelse vil danne et nytt lunt område 

som ønskes benyttet til lekeareal og felles oppholdsareal for alle beboere. Her vil terrenget ligge 

på nivå med 1 etasje for alle leilighetene og på nivå med terrenget rundt. Det vil derfor være 

enkelt å komme seg fra lekearealene og inn til leilighetene og omvendt. Lekeområdet for de aller 

minste vil være plassert midt på området og være godt synlig fra leilighetene og være et naturlig 

midtpunkt for alle beboere i området. Området vil ha fin kveldsol. Lysåpningen midt i bygget vil 

være dekket av glass og vil gi uteområdet nord for bebyggelsen godt med lys hele dagen. 

Spesielt vil denne lysåpningen være viktig vinterstid, samtidig som glassveggen skjermer for støy 

og dårlig luft. 

Uteområde nord for bebyggelsen vil henge sammen med gang-/sykkelveien som går videre opp 

til Strømsbuåsen og blokkbebyggelsen vest for planområdet. Sammen vil dette kunne gi området 

et løft både estetisk og opplevelsesmessig.  

Figur 10 Eksempel på en leilighet som kan være aktuell innenfor planlagt 
bebyggelse 

Figur 11 Skisse av uteareal og adkomstareal for planlagt bebyggelse 
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Småbarnslekeplass 

 

Areal for småbarnslekeplass er planlagt midt i området, vist som BLK på plankartet. Alle 

leiligheter vil ha sikt til lekeområdet. Lekeplassen skal inneholde minst 4 ulike typer utstyr til lek 

og aktivitet, som huske, vippe, klatre og sandaktivitet. Arealet tilfredsstiller grenser for støy 

jamfør tabell 3 i T-1442:2016 (Lden 55dB) og tabell 1 i retningslinje for luftkvalitet T-1520. Det 

vises til støyutredning og luftkvalitetsutredning i kapittel 5.4.  

Solforholdene vurderes som akseptable som vist på figur ovenfor. Planområdet ligger nord for 

støykilden. Bebyggelsen er en stor støyskjerm i seg selv. Arealet på nordsiden av bebyggelsen 

har ikke de aller beste solforholdene siden bygget vil skjerme for sola deler av dagen. Samtidig 

kommer sola inn senere på dagen, spesielt på ettermiddag og kveld sommerstid vil lekeområdet 

ha bedre solforhold. Lysåpningen midt i bygget vil allikevel slippe inn en del lys til området, men 

det er ikke mulig å ta hensyn til dette i en sol/skygge analyse. Lysåpningen vil også kunne slippe 

Figur 12 Sol/skyggeanalyse (Totalvisjon) 
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inn noe varme når sola står på fra sør, slik at området kan oppfattes som lunt, også vinterstid. 

De dominerende vindretninger for området (se rapport luftkvalitet) er fra sør og sørvest. Bygget 

slik det er planlagt, vil skjerme godt for nevnte vindretninger.     

 

Nærlekeplass 

 

Det planlegges en nærlekeplass rundt småbarnslekeområdet og vest for planlagt bebyggelse. 

Denne vil gå i ett med uteområde for blokkbebyggelsen som ligger som nærmeste nabo i vest. 

Ellers vil nærlekeplassen inneholde minimum 3 ulike typer utstyr til lek og aktivitet tilpasset 

aldersgruppen 5 til 13 år som f.eks balanse, klatring, ball og fri lek. Trappehus i tilknytting til 

svalgang på vestsiden kan benyttes som klatrevegg eller buldrevegg. Uteområdet som ligger vest 

for planlagt bebyggelse, må inneholde avbøtende tiltak for å oppnå tilfredsstillende forhold for 

støy og luftkvalitet. Dette kan f.eks. være en støyskjerm som vil kunne skjerme for støy og dårlig 

luftkvalitet. I forbindelse med utbygging, vil det måtte foretas beregninger for å oppnå 

tilfredsstillende kvalitet for nevnte uteområde. Dette kan f.eks. være høyde og lengde på en 

støyskjerm for å oppnå tilfredsstillende kvalitet. Det bør vurderes en avtale om opparbeidelse av 

uteområde i forkant av naboblokk. Til sammen vil nevnte utearealer bli et bra sammenhengende 

uteområde for et større område. Dette vil også forskjønne området dersom man opparbeider 

området mot fylkesveien med en grønn avgrensing gjennom en kombinert støyskjerm og 

vegetasjonsskjerm. Dette vil kunne lune et større område og gjøre det mer attraktivt for deler av 

Strømsbuåsen.    

 

 

 

Kvartalslekeplass (ballplass) 

 

Det står i bestemmelsene til områdeplanen at kvartalslekeplass kan ligge ca. 500 meter unna 

bolig. Nærmeste område for ballspill ligger like vest for Stinta Svømmehall (se figur til venstre 

ovenfor). Dette området er i gjeldende reguleringsplan regulert som bolig i reguleringsplan for 

Stintaområdet (2014r9e1). I tillegg nevnes det uteareal i tilknytting til Stinta skole som ligger 

rett nord for svømmehallen og drøye 500 meter unna planområdet. Det er regulert en 

ballspillplass i Centralgaten 13, vist på utsnitt over og til høyre. Området er regulert som F3 i 

reguleringsplan for Strømsbuveien, Høyveien sør og Skibberheia.    

 
 

 Områdeplanen Planforslag 

(småbarn) 245 m2 488 m2 

Grøntareal 490 m2 313 m2 

Figur 13 Større lekeområder som finnes i nærheten av planområdet (Google maps) 
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(Nærlekeplass) Totalt 801 m2 (til sammen 

for småbarnlekeplass og 

nærlekeplass) 

(Felles uteareal)  

Gangareal og annet 

uteoppholdsareal og fellesareal 

i svalganger 

Gårdsplass (gangareal på 

bakkenivå) 

1470 m2 2169 m2 

Felles uteareal (gangareal 

og annet uteareal – 352 

Fellesareal i svalganger – 

1817 

Privat uteareal 392 m2 392 m2 

Private terrasser i forkant av 

bebyggelsen 

 

Totalt 2650 m2 3362 m2 

Dette gir 68 m2 pr. boenhet 

Tabell 3: Arealregnskap 

Tabellen over viser arealregnskap for utearealer. Summen av alt areal fordelt på antall enheter 

gir et uteareal på 65 m2 pr boenhet. Av felles uteareal er areal i svalgangsløsningene medregnet. 

Svalgangsløsningene vil være brede nok til at man får plass til et bord og to stoler hvor man kan 

sitte i ro og se utover lekeområdet. Bebyggelsen vil være en god skjerm for både støv og støy.   

 

Parkering 

 

Parkering vil være i parkeringskjeller under den østre fløyen og delvis over i den vestre fløyen. 

Det vil være innkjøring til parkeringskjeller helt øst i planområdet. I parkeringskjeller vil det være 

49 parkeringsplasser, inkludert 4 handicapplasser. I parkeringskjeller vil det også være boder og 

fellesrom for beboerne. I områdeplanen tillates det maks 1,25 parkeringsplass pr. boenhet. Det 

skal også etableres plasser med lademuligheter for el-bil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14 Parkeringsløsning (Totalvisjon) 
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Sykkel 

 

Det tilrettelegges for 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Noe sykkelparkering skal løses i 

adkomstarealet på nordsiden, mens det vil være sykkelplasser under tak og i eksisterende bygg 

ut mot fylkesvei 42. Her er det en liten garasjeport hvor du kommer rett ut på fortauet langs 

Strømsbuveien. Det vil være heis og trapper innvendig som forbinder boligbebyggelsen sammen 

med sykkelparkeringsrommet.  

 

 

 

 

 

 

 

Renovasjon 

Det er krav til nedgravde løsninger når 

antall enheter overstiger 25. Det vil være 

1 container for hver fraksjon, totalt 5 

containere. Det vil også være plass til en 

sjette container siden man stadig utvider 

sorteringsmulighetene.  

Det avsettes to områder til formålet. 

Grunn til at området er delt i to, er at 

hjørnet på parkeringskjeller går helt inn til 

fortauet (se utsnitt). Det vil ikke være 

tilstrekkelig dybde i bakken for en 

container uten å komme i konflikt med 

parkeringskjelleren.  

Containere vil bli plassert langs med veien 

slik at lastebil med kran vil kunne svinge 

inn på siden av containere for 

tømming.Lastebil kjører videre opp 

Strømsbuåsen for å snu. Det kan bli 

nødvendig å fjerne noe av muren som deler 

kjøreveien og fortauet i Strømsbuåsen slik at en lastebil greier å svinge ut på veien. Detaljer 

rundt eventuell fjerning av mur må tas i forbindelse med prosjektering.  

Område for avfallshåndtering vil også kunne fungere til postkasser og lignende. Arealet rundt vil 

bli beplantet slik at dette fremstår som et hyggelig område og en inngangsport til leilighetene. 

Avfallscontainere er plassert slik at det vil være for lett for beboere til og fra leilighetene for å 

kunne kaste avfall. 

Figur 15 Forslag sykkelparkering 

Figur 16 Renovasjon 
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5.2.3 Kontor 

Det planlegges mulighet for kontorløsninger i den eksisterende delen av bebyggelsen. 

Kontordelen vender ut fv. 42 og vil ha et stort blikkfang fra trafikken på fv. 42. Det kan 

planlegges kontorlokaler i to etasjer med til sammen 400 BRA. Adkomst til kontorlokalene vil bli 

via adkomst fra nord og parkeringskjeller. Oppdragsgiver har ønsket å benytte tidligere adkomst 

til fv. 42. Vegvesenet mener at nå som konseptet er endret og adkomst til eiendommen skjer fra 

nord, så bør all adkomst skje her. Dersom det skal være kontorlokale i den eksisterende delen av 

bygningsmassen, må adkomst som sagt skje fra nord med parkering, trapper og heis.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Kjørevei (SKV1-3) 

 

Planlagt hovedadkomst til planområdet vil være fra nordsiden og Strømsbuåsen. Her vil det være 

en egen adkomst for gående og syklende (SGG) og en adkomst som går til parkeringskjeller 

(SKV2). Det planlegges at 1. etasje i eksisterende bygg benyttes til parkeringskjeller og vil dekke 

hele den østre fløy, samt noe mot vest. Det er vist i plankartet en avgrensning på 

parkeringskjeller som en bestemmelsesgrense #2.   

SKV2 vil være adkomst til parkeringskjeller og ha en bredde på 3.5 meter og en stigning på ca. 9 

%. 

 

o_SKV1 og 3 er eksisterende og offentlige veier. O_SKV1 er fv. 42. Vegvesenet har justert fv. 42 

og fortau forbi planområdet som følge av en endring på rundkjøring ved avkjøring til Gåsåsen er 

endret i forhold til områdeplanen. Dette er justert i planforslaget. 

 

Fortau (SF1-3) 

Figur 17 Mulig kontorlokale 



 

YRKESSKOLEN, ARENDAL 23 

Ramboll 

 

Fortau forbi planområdet benyttes av blant annet skolebarn på vei til Stinta skole. 

 

Gangvei (SGG) 

 

SGG er adkomstsonen til bebyggelsen. Man tar enkelt av fra fortauet som følger opp langs 

Strømsbuåsen og følger langs svalgangen til heis og trappearealet i midtre del av bygget. 

Adkomstarealet være en del av uteområdet og lekearealet. Gangarealet som ligger nærmest 

avkjøring fra Strømsbuåsen vil ha en bredde på 3 meter, mens gangarealet som går langs den 

vestre fløyen vil ha en bredde på 2 meter. For gangarealet mot øst vil det være mulig å kjøre 

med bil, liten flyttebil og utrykningskjøretøy. Det tillates ingen kjøring utover dette. Området skal 

være tydelig definert, men allikevel kjørbart. Det skal ikke opparbeides noen form for hindre eller 

kantstein som vil gjøre nødvendig kjøring vanskelig. Eventuell inngjerding av lekeplass må ses på 

i forbindelse med situasjonsplan for området.  

 

5.3 Trafikksikkerhet 

 

Planforslaget legger opp til adkomst for parkeringskjeller på nordsiden av bebyggelsen. Det vil si 

at all biltrafikk til og fra planområdet vil gå via veien Strømsbuåsen og Strømsbuveien og videre 

ned til rundkjøringen. Med 49 leiligheter og 49 parkeringsplasser vil dette gi en ÅDT på ca. 200. 

Det vil være en vurdering om denne økningen i ÅDT resulterer i noen trafikksikkerhetstiltak på 

det eksisterende veinettet. Det foreligger ingen trafikktellinger for omkringliggende 

trafikktellinger ut i fra informasjon fra kommunen. ÅDT på fylkesveien sør for planområdet er 

mellom 15000 og 16000. Det er grunn til å anta at det er en del trafikk på Strømsbuveien som 

går videre opp til Stinta skole. Strømsbuveien er også skolevei og skoleelever går på fortau langs 

veien forbi planområdet og videre opp til skolen. Strømsbuåsen ender opp på Strømsbuveien i et 

utflytende kryss.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 Vurdering av trafikksikkerhet for myke 
trafikanter 
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Trafikksikkerhetstiltak i krysset kan være gangfelt, oppmerking og tydeliggjøring av veier, fortau 

og krysningspunkter. Som tabellen over viser, bør det være en del krysninger før det anbefales 

et gangfelt. Siden det ikke er foretatt trafikktellinger, det være seg både biler og 

gående/syklende, så er det vanskelig å uttale seg eksakt om behovet for gangfelt. Faren for å 

etablere gangfelt uten mange krysninger, er at gangfeltet kan oppleves som falsk trygghet. I 

dette tilfellet kan det være bedre å tydeliggjøre veiarealet og der det er aktuelt å ferdes for 

gående og syklende. Et tydelig mønster for både kjørende og myke trafikanter kan i mange 

tilfeller være et enkelt, men effektfullt trafikksikkerhetstiltak.  Veiene i området har en maks 

fartsgrense på 30 km/t. Biler som kommer ned fra Strøsmbuåsen vil holde lav fart siden man 

kommer til et kryss og må se seg om før man kjører ut på veien. Det skal derfor være lett å 

oppdage skoleelever som kommer opp langs Strømsbuveien og som krysser Strømsbuåsen og 

fortsetter videre opp mot Stinta skole.    

 

5.4 Støy og luftkvalitet 

 

Luftkvalitet 

 

Det er utført luftkvalitetsberegninger i forbindelse med planarbeidet. Kart under viser at område 

på nordsiden av planlagt bebyggelse er under 35 µg/m3 7 døgn per år for PM10. For uteområde 

vest for bebyggelsen er det gul sone og derfor over nevnte grense. Her vil det være nødvendig 

med avbøtende tiltak for å oppnå tilfredsstillende kvalitet. For boligbebyggelsen vil leiligheter 

med fasade mot sør og øst ligge i gul og rød sone. Her vil det være nødvendig med avbøtende 

tiltak for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet.  

 

Avbøtende tiltak kan være følgende: 

 

Figur 19 Utsnitt av rapport for luftkvalitet (Rambøll) 
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• Installere balansert ventilasjon. Dette vil begrense behovet for lufting, noe som er 

gunstig for inneklima. 

• Montere vindu som ikke kan åpnes der det forventes høyest konsentrasjon av svevestøv. 

• Skjerming av eventuelle uteoppholdsareal som takterrasse med vegg eller støyskjermer. 

• Skjerming av eventuelle balkonger med tett rekkverk eller innglassering. 

 

Det er også utført beregninger for nitrogendioksid (NO2). Bildet kartet viser konsentrasjoner i gul 

og rød sone nærmest veien mens PM10 berører et større område utenfor selve veien. Kartet over 

viser også at skjerm som f.eks. bebyggelsen er, har effekt i forhold til luftkvalitet.  

 

 

Støyberegninger 

 

Det er utført støyberegninger i forbindelse med nytt konsept. Resultatet viser at leiligheter med 

fasade mot fylkesveien ligger i rød sone, mens leiligheter som har fasade mot øst ligger i gul 

sone. Alle leiligheter ligger i hvit sone fra nord. Det vil si at alle leiligheter har en stille side. Det 

er nødvendig med avbøtende tiltak i forhold til balkong på hovedfasaden, enten som hel eller 

delvis innglassing av balkongene.  

 

 

 

 
Figur 20 Støyutredning. Hovedfasaden mot rød og gul sone. (Sinus) 
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5.5 Grønnstruktur 

 

Planområdet vil etter utbygging bli en del av et svært attraktivt boligområde. Planlagt bebyggelse 

vil danne en fin buffer mot boligområde innenfor. Boligområde Strøsmbuåsen har flere grønne 

lunger som gir området litt luft, samtidig som grønne lunger vil kunne være flotte lekeplasser og 

snarveier internt i området. Området ligger sentralt i forhold til Arendal by. Fra planområdet er 

det fine gang- og sykkelavstander til byen og området rundt. Området inneholder også skole, 

barnehage, svømmehall Se også kap. 4.1 ovenfor.  

 

5.6 Universell utforming 

Planlagt bebyggelse vil tilfredsstille TEK 17.  

5.7 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende ledningsnett for vann, avløp og overvann er av tilstrekkelig dimensjon for 

ombygging til boligenheter.   

5.8 Energi 

Det planlegges ny bebyggelse i planområdet. 

 

I områdeplan for Strømsbusletta er det beskrevet at det i spesielle tilfeller hvor bygningens 

varmebehov er dekket av intern overskuddsvarme og hvor det ikke er behov for å få tilført 

fjernvarme for å dekke oppvarmingsbehovet samt ved hovedombygging hvor tilknytning vil 

medføre uforholdsmessig store inngrep i bygningen, kan gis dispensasjon fra tilknytningsplikten. 

 

 

Figur 21 Støyutredning, sett fra nord. Adkomst til leilighetene ligger på stille side. (Sinus) 
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6. VIRKNINGER 

6.1 Landskap 

 

Området er inngangsporten til Arendal by. Det ligger strategisk og veldig synlig i skråningen på 

vei opp til Strømsbuåsen. Enten man kommer fra Grimstad eller fra Stoa og skal til Arendal by, 

kan man ikke unngå å legge merke til bygget. Bygget og området rundt er preget av et trafikkert 

veisystem. Bebyggelsen fremstår som lite vedlikeholdt og mange vil mene at det er på høy tid at 

noe skjer med området. Ny bebyggelse i området vil kunne være med å løfte området som 

helhet. Det er et sentrumsnært område med god kollektivdekning og nærhet til Arendal by og 

andre viktige funksjoner som skole, barnehage, sykehus og butikker. 

 

 

 

Landskapet vil endres som følge av ny bebyggelse. Ny bebyggelse vil få en sammenhengende 

fasade fra vest mot øst og beslaglegge noe mer av eksisterende terreng mot vest en hva som er 

tilfelle for dagens bygg. Mot nord vil det bli et større uteområde som vil bli skjermet av ny 

bebyggelse. En glassfasade mot sør vil slippe lys inn til uteområdet.  

 

Høyde på ny bebyggelse vil følge områdeplanens bestemmelser på maks kote 46. Maks høyde vil 

gjelde for den østligste delen av bebyggelsen, mens man senker bygget med en etasje for den 

vestligste delen. Grunn til at man går litt lavere for den vestlige delen, er bakenforliggende 

bebyggelse.  

 

Figur 22 Planlagt bebyggelse sett fra Cirkle K stasjonen (tidligere Statoil) 
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Figur til høyre viser eksisterende 

situasjon og med planlagt 

bebyggelse sett fra nabotomt. 

Naboen vil miste utsikt som følge 

av detaljreguleringsplanen. Nabo 

har tidligere uttalt at de opplever 

seg innestengt med tidligere 

bygningskonsept. Nå vil 

bebyggelsen blir trukket nærmere 

fylkesvei 42, samtidig som det 

opprettes et uteareal på nordsiden 

og mot Strømsbuåsen. Selv om 

man mister utsikt, vil planlagt 

bebyggelse føre en buffer mot en 

sterkt trafikkert vei, både med 

hensyn på støy og luftkvalitet. Sol 

og lysforhold vil være uendret 

siden nabotomten ligger en del 

høyere enn planlagt bebyggelse på 

Yrkesskolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Klima 

En utvikling av området til boliger er positivt i forhold til klima. Boligområdet inneholder skole, 

barnehage, lekeplasser, butikker, kollektivtrafikk i umiddelbar nærhet. Arendal sentrum ligger ca. 

15 minutters gange vest for planområdet. Med viktige funksjoner i nærheten av der man bor vil 

behovet for bil være mindre og for noen helt fraværende. Det er også positivt at man bruker 

eksisterende arealer til nye formål.  

6.3 Naturmangfoldloven 

Det følger av naturmangfoldloven (nml) § 7 at prinsippene i nml §§ 8-12 skal legges til grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av 

beslutningen. En gjennomgang av prinsippene følger nedenfor.  

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget  

I vurderingen omkring naturmangfoldet er det benyttet allerede tilgjengelig materiale gjennom 

ulike databaser. Det er i naturbasen registrert hule eiker som berører planområdet nordlige del.  

Det er ikke foretatt kartlegging eller registrering i felt for planområdet. 

Området er bearbeidet og preget av menneskelig aktivitet. Tomten er bebygd i dag. 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet  

Vurderes som ikke relevant. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig, se under § 8 

over.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Figur 23 Bildet over viser eksisterende situasjon, samt det 
nye bygningskonseptet sett fra nabotomt. 
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Det er gjort registrering av hul eik i planområdet. Treet vil bestå og være en del av vegetasjonen 

ut mot Strømsbuveien. Det er lagt en hensynssone på eiketreet. Ved utbygging skal rotsystem 

undersøkes for å unngå skader i forbindelse med bygging. Planforslaget antas ikke å påføre noen 

belastning på økosystem. 

 

§ 11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Ikke relevant ettersom planen ikke vurderes å medføre forringelse av miljø jfr § 8. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Det er registrert naturtype hul eik innenfor planområdet. Treet skal bestå i detaljreguleringsplan. 

Utover dette er ikke registrert andre naturtyper eller artsfunn for området. Det vil ikke være 

aktuelt å gjøre vurderinger av hvilke teknikker eller driftsmetoder som skal benyttes. 

 

6.4 Kulturminner 

Planforslaget er ikke i konflikt med automatisk fredede kulturminner.  

 

6.5 Trafikkforhold 

Planforslaget vil legge opp til en endring i arealbruken for Yrkesskolen. Selv om arealbruken 

formelt sett er endret gjennom områdeplanen for Strømsbusletta, er det nå området vil endres 

rent fysisk. Tidligere har det vært ca. 800 elever og 180 ansatte. En stor andel elever og ansatte 

har nok benyttet buss fram og tilbake fra skolen.  Selv om det er noen år siden at skolen ble 

avviklet og flyttet til Myra, vil endring til boligformål endre trafikkmønsteret noe for området. I 

tidligere planforslag hadde endring til boligformål en større konsekvens ved at man hadde 

hovedadkomst ut på fv. 42 i nærheten av rundkjøringen. Nå planlegges adkomsten flyttet til 

nordsiden og ut på kommunale veier før man kommer ut på fylkesveien. Når man kommer ut på 

fylkesveien vil trafikken kunne fordele seg noe mer naturlig enn hva som har vært tilfelle i 

tidligere planforslag. 

 

Man vurderer at planen ikke forverrer trafikksikkerheten for området, selv om det skal bygges 49 

leiligheter. En utbygging vil kunne stramme området opp og utvikle området som et 

sentrumsnært boligområde i tilknytting til Arendal by. Bebyggelsen vil også kunne være en buffer 

for områder lenger inn. Strømsbuåsen vil være et mye mer hyggeligere sted å komme til etter en 

endt utbygging.  

 

Strømsbuveien er skolevei for elever på Stinta skole. Man ser for seg enkle trafikksikkerhetstiltak 

som tydeliggjøring av kjøremønster for gående og kjørende. Det er ikke utført trafikktellinger for 

området, men det antas at det er for lite fotgjengere til at et gangfelt i krysset Strømsbuveien og 

Strømsbuåsen kan forsvares. For lite kryssinger vil kunne oppleves som falsk trygghet.  

 

6.6 Støy og luftkvalitet 

 

Planområdet ligger nært opp til en trafikkert vei (Strømsbusletta) med en ÅDT på ca. 16000. Det 

er gjort beregninger av luftkvalitet og støy og resultatet viser utfordringer for fasadene mot sør 

og øst. Fasaden vil ligge i gul/rød sone både i forhold til luftkvalitet og støy. Det vil være behov 

for avbøtende tiltak for disse fasadene. Leilighetene er gjennomgående med soverom og adkomst 

plassert på nordsiden. Støv og støyutredning viser tilfredsstillende støy forhold for alle leiligheter. 

Det vil være behov for avbøtende tiltak for uteområde vest for planlagt bebyggelse. Dette gjelder 

både for støy og luftkvalitet. Avbøtende tiltak kan være en støyskjerm. Endelig utforming og 

plassering vil bli utført i forbindelse med utbygging av området.   
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6.7 Teknisk infrastruktur 

Håndtering av veger, VA-anlegg og el-anlegg vurderes som tilstrekkelig ivaretatt gjennom 

detaljreguleringen og tekniske planer. 

 

6.8 Uteområder og rekreasjon 

Den delen av planområdet som vender mot Strømsbuåsen, vurderes som et godt uteområde 

dersom det gjøres tiltak og tilrettelegging for barn og unge. Planen ivaretar stort sett de kravene 

som stilles i områdeplanen. Sol er en liten utfordring, spesielt på dagtid og når sola står lavt på 

himmelen. Siden område ligger nord for veien, så vil planlagt bebyggelse være en skjerm mot 

veien. Utbygger har kompensert for dette ved at det er lagt inn en lysåpning midt i bygget som 

skal sikre lys til uteområde nord for bebyggelsen.   

Planen har vektlagt sammenhenger slik at bevegelse mellom ulike typer uteområder skal være 

enkel og trygg. Dette gjelder også områder utenfor planområdet, f.eks vest for planlagt 

bebyggelse og opp mot blokkene i vest. Dersom dette området skjermes mot støy og luft og 

sikres, vil det være et stort og fint område som ligger naturlig til Strømsbuåsen.   

Det er satt krav til utarbeidelse av utomhusplan som sikrer en tilrettelagt og god opparbeidelse 

av uteområdene. 

6.9 Barns interesser 

 

Planforslaget legger opp til bygging av 49 leiligheter. Dette vil generere følgende tilskudd av barn 

til skole og barnehage. 

 

En tommelfingerregel for beregning av antall nye barn til barnehage og skole gir følgende tall: 

 

• For 49 boenheter gir dette 49 x 6,5/100 = 3,2 skoleplasser pr. alderstrinn.  

• For 49 boenheter gir dette 0,8 x 3 = 2,4 barnehageplasser pr. alderstrinn. 

 

Skole- og barnehagetilbudet er godt utbygd for området jamfør områdeplan for Strømsbusletta 

(kap 6.5). 49 boenheter gir et minimalt tilskudd til skole og barnehage.  

 

 

Planområdet ligger sentralt plassert med kort vei til flere barnehager og skoler som inneholder 

lekearealer og lignende.  

 

7. RISIKO OG SÅRBARHET  

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. 

Mulige uønskede hendelser er, ut fra en generell/teoretisk vurdering, sortert i hendelser som kan 

påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke 

omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i 

sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt”. 

 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: 

 

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede. 

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse. 

• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig). 

• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er 

en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe. 
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Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: 

• Ubetydelig: Ingen person-, miljø-, eller materielle skader. 

• Mindre alvorlig. 

• Alvorlig. 

• Svært alvorlig. 

 

 

7.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), og er tilpasset andre veiledere og maler 

og i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

 

 

  

Uønsket hendelse/fare Aktu

elt ja 

(J)/n

ei 

(N) 

Sann

synli

ghet  

(1-4) 

Kons

ekve

ns 

(1-4) 

Risiko. 

Status før 

plan. 

Grønn, 

gul, rød 

Virkning 

av 

planen: 

Endring i 

risiko. 

Grønn, 

hvit, rød 

Kommentar 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

1 Løsmasseras/ skred N      

2 Steinras/ steinsprang N      

3 Snøskred/ isras N      

4 Flomras N      

5 Elveflom N      

6 Stormflo N      

7 Radongass N      

8 Havnivåstigning N      

9 Vil drenering av området føre til 

oversvømmelse av 

nedenforliggende områder? 

N      

Vær/ vind 
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Uønsket hendelse/fare Aktu

elt ja 

(J)/n

ei 

(N) 

Sann

synli

ghet  

(1-4) 

Kons

ekve

ns 

(1-4) 

Risiko. 

Status før 

plan. 

Grønn, 

gul, rød 

Virkning 

av 

planen: 

Endring i 

risiko. 

Grønn, 

hvit, rød 

Kommentar 

10 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind N      

11 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem 

nedbør 

N      

Forurensning/ miljø/ storulykker. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller 

som følge av hendelser i nærliggende virksomheter. 

12 Forurenset grunn  N      

13 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag N      

14 Akuttutslipp til grunn N      

15 Avrennings fra fyllplasser etc. N      

16 Ulykker fra industri med 

storulykkepotensiale 

N      

17 Støv og støy fra industri N      

18 Støv og støy fra trafikk J 4 2   Det er foretatt 

en luftkvalitets-

beregning og 

støymåling. 

19 Stråling fra høyspent N      

20 Andre kilder for uønsket stråling N      

Transport. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller som følge av hendelser i 

nærliggende virksomheter. 

21 Ulykke med farlig gods N      

22 Trafikkulykker, påkjørsel av myke 

trafikanter (til skole/ barnehage/ 

nærmiljøanlegg/ forretning/ 

busstopp). 

J 2 2   

 

 

 

23 Trafikkulykker, møteulykker N      

24 Trafikkulykker, utforkjøring N      

25 Trafikkulykker, andre  N      

26 Trafikkulykke, anleggstrafikk N      

27 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i 

tunnel 

N      

28 Skipskollisjon N      

29 Grunnstøting med skip N      

Infrastruktur. Vil uønska hendelser på nærliggende transportårer kunne utgjøre en risiko for 

området? 

30 Hendelser på vei N      

31 Hendelser på jernbane N      

32 Hendelser på T-bane N      

33 Hendelser på trikk N      

34 Hendelser i luften (flytrafikk) N      

Lek/ fritid 

35 Ulykke under lek/ fritid N      

36 Drukningsulykke N      
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Uønsket hendelse/fare Aktu

elt ja 

(J)/n

ei 

(N) 

Sann

synli

ghet  

(1-4) 

Kons

ekve

ns 

(1-4) 

Risiko. 

Status før 

plan. 

Grønn, 

gul, rød 

Virkning 

av 

planen: 

Endring i 

risiko. 

Grønn, 

hvit, rød 

Kommentar 

Sårbarhet, berører planen forhold omkring temaene: 

37 Havn, kaianlegg N      

38 Sykehus/-hjem, kirke N      

39 Brann/ politi/ sivilforsvar N      

40 Kraftforsyning N      

41 Vannforsyning N      

42 Forsvarsområde N      

43 Tilfluktsrom N      

44 Område for idrett/ lek N      

45 Park, rekreasjonsområder N      

46 Teletjenester N      

47 Spillvann/renovasjon N      

Høyspentlinjer 

48 Påvirkes området av magnetisk 

felt fra el-linjer 

N      

49 Klatrefare i forbindelse med 

master 

N      

Brannfare 

50 Bebyggelsen har særlig stor fare 

for brannspredning 

N      

51 Bebyggelse med fare for utslipp 

av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser eller væsker 

N      

52 Utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk) 

N      

53 Utilstrekkelig med adkomstveier 

for rednings- og slukkemannskap 

N      

Diverse 

54 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-

/ terrormål 

N      

55 Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten? 

N      

56 Påvirkes planområdet av 

regulerte vannmagasiner, med 

spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand, dambrudd 

med mer 

N      

57 Påvirkes planområdet av 

naturlige terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare 

J      

58 Gruver, åpne sjakter, steintipper 

etc. 

N      
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7.2 Konklusjon 

Hendelser som er vurdert til å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige konsekvenser, krever tiltak. Det er ikke angitt slike hendelser/situasjoner. Planområdet 

ligger nært opp til en sterkt trafikkert fylkesveg. Det er utfordringer både med støy og 

luftkvalitet. Det er foretatt beregninger som viser gul sone og noe rød sone for utearealer og 

private utearealer. Med tiltak for å redusere støy og dårlig luftkvalitet, mener vi å oppnå 

akseptable forhold.  

 

 

 

 

 

18 - Støv og støy fra trafikk 

 

For å tilfredsstille krav til støyforskriften for boliger/leiligheter, vil det være nødvendig med 

støyreduserende tiltak for boenheter, private utearealer og felles utearealer innenfor 

planområdet. Dette er ivaretatt gjennom bestemmelsene til detaljreguleringsplanen.  

 

22 - Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter (til skole/ barnehage/ nærmiljøanlegg/ 

forretning/ busstopp). 

 

Planforslaget innebærer en ombygging fra skole til bolig. Området er godt til rettelagt med 

fortau, gang-/sykkelvei og gangfelt. Hovedadkomst for myke trafikanter skjer på byggets 

nordside hvor trafikken er lav. Det er også anlagt fortau fra adkomsten og ned langs 

Strømsbuåsen til man ender opp på Strømsbuveien. Tilstrekkelig trafikksikkerhet skal være 

ivaretatt gjennom områdeplan, forslag til detaljplan og eksisterende trafikksikkerhetstiltak i 

området.   

8. INNSPILL TIL OPPSTART OM REGULERING: 

Det kom inn 5 merknader til varsel om oppstart. Sammendrag fra merknadene følger under. 

Merknadene vedlegges i sin helhet. 

 

Offentlige etater 

 

Fylkesmannen i Aust-Agder datert 26.03.2014 

Mener primært at områdeplan for Strømsbusletta bør vedtas før en starter med detaljregulering 

av mindre prosjekter for å sikre en helhetlig plan for området. 

18 

22

2 
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Kjenner ikke til miljøverdier av regional eller nasjonal verdi innenfor området, men minner om 

følgende punkt som må utredes i det videre arbeidet: 

• Støy 

• UU 

• Estetikk 

• Barn og unge 

• ROS 

• Prinsippene etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

 

 

Rambølls kommentarer:  

Områdeplan for Strømsbusletta ble vedtatt 26.3.2015 og setter rammer for utviklingen av 

området. Planforslaget vil forholde seg til overordnet områdeplan. 

 

Punktene som nevnt av fylkesmannen vil bli vurdert og utredet i forbindelse med utarbeidelse av 

planforslaget. 

 

Aust Agder fylkeskommune datert 18.03.2014 

Påpeker at det er svært positivt å legge til rette for høy boligutnyttelse i dette sentrale området. 

Primært bør allikevel planarbeidet rettes etter arbeidet med områdeplan.  

Viser til at planområdet er begrenset og at det er viktig å finne gode løsninger på 

uteoppholdsareal, lekeplass osv med tilstrekkelig kvalitet. Området er støyutsatt og det er viktig 

å utrede støy og trafikksikkerhet i det videre planarbeidet. 

 

Kulturminnevern har ingen merknader til varsel om oppstart. 

 

Rambølls kommentarer: 

Områdeplanen ble vedtatt den 26.3.2015. Planarbeidet vil være i samsvar med nylig vedtatt 

områdeplan.  

I forbindelse med arbeidet med områdeplan ble det gjort en rekke utredninger, bla for transport, 

trafikksikkerhet, kollektiv og gang- og sykkelforbindelser. Utredningene vil også bli brukt som 

grunnlag inn i planarbeidsprosessen. 

 

Statens vegvesen datert 14.4.2014 

Påpeker at de mener at områdeplanen bør være førende for det videre planarbeidet. Viser til at 

det skal etableres sykkelfelt og fortau iht. til føringer gitt i kommunedelplan. Forutsetter også det 

skal etableres midtrabatt mellom rundkjøringene på Strømsbusletta. 

Minner om at disse elementene samt ny oval rundkjøring ved Gåsåsen vil føre til endring av 

dagens situasjon. 

 

Viser til retningslinjer for avkjørsels og byggegrenser, behandlet i fylkestinget 26.2.13. 

 

Ønsker å begrense antall avkjørsler. Det kan ikke forventes å opprettholde to avkjørsler inn til 

området. Avkjørsel må opparbeides etter gjeldende håndbok. 

 

Siktlinjer må reguleres iht. til håndbok og avstanden mellom avkjørsel/kryss bør være minst 50 

m. Området benyttes som skolevei og det må legges stor vekt på trafikksikkerhet for gående og 

syklende. 

 

Følgende tekst må inn i reguleringsbestemmelsene: »Innenfor frisiktsonen skal terrenget 

planeres slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5/n 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». 

 

Rambølls Kommentarer: 
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Områdeplanen for Strømsbusletta er vedtatt og planarbeidet vil forholde seg til denne og de 

utredninger som ble gjort i forbindelse med dette arbeidet. 

Siktlinjer reguleres inn på kartet iht. gjeldende håndbok. Foreslått tekst i frisiktsonen innarbeides 

i reguleringsbestemmelsene. 

 

 

Arendal kommune, renovasjon, datert 24.02.2014 

Det må avsettes områder til oppsamlingsenheter for avfall i planområdet. Renovasjonsområdene 

må ha tilstrekkelig størrelse til å kunne plassere det antall og størrelse av oppsamlingsenheter for 

avfall det til enhver tid er behov for. 

 

Vei frem til renovasjonsområdene må dimensjoneres for kjøretøy type L (lastebil) og kjørbar 

tilknytning (veien) må være fremkommelig for kjøremåte C. Kjøretøy type L må kunne snu på 

forsvarlig vis. 

Påpeker hvilke krav som gjelder til felles renovasjonsområde. 

Renovasjonsløsning for den enkelte boenhet skal være etablert før boenheten tas i bruk. 

 

Rambølls kommentarer: 

Det vil bli avsatt område for renovasjon innenfor planområdet med tilstrekkelig størrelse for 

avfallshåndtering. Områdene vil tilrettelegges iht. til gjeldende krav og retningslinjer. 

Etablering av renovasjonsløsning før boenhetene tas i bruk sikres gjennom 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Nabo/grunneiere: 

 

O.G Ottersland Eiendom AS, datert 10.06.2015 

Har ingen innvendinger mot planene hvor man ønsker å etablere boliger på eiendommen og 

ønsker lykke til videre med prosessen. 

 

Rambølls kommentarer: 

Tas med til orientering. 

 

9. FORSLAGSTILLERS VURDERING 

Planforslaget legger til rette for etablering av sentrumsnære og attraktive leiligheter nær 

dagligvarebutikker, skoler og barnehager.  

Området ligger i umiddelbar nærhet til hovedkollektivaksen som har meget god kollektivdekning. 

En ombygging av den gamle skolen vil gi et godt arkitektonisk grep som vil være positivt i 

forhold til oppgradering og estetisk utforming av eksisterende bygg, som bærer preg av mange 

års bruk og slitasje. 

Den planlagte transformasjonen av bygget er i tråd med områdeplanens rammer og 

arealprinsippene i Arendal kommune om fortetting og et mål om lavutslippssamfunnet med 

redusert transportbehov. 
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