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DETALJPLAN FOR 

DYBDALSHEI 1 
ARENDAL KOMMUNE 

 

PLANBESKRIVELSE 
 
 

1 INNLEDNING 
Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Dybdalsheia Eiendom AS utarbeidet forslag til detaljplan 

betegnet «Dybdalshei 1».  Området er i dag regulert til boligformål i reguleringsplan for 

«Dybdalshei del 1» fra 2006. 

 

 
Figur 1 Fotografi som viser adkomst til planområdet og eksisterende bebyggelse. 
 
2 HENSIKT MED REGULERINGEN 
Hensikten med reguleringen er som opplistet i melding om oppstart: 

 

• Lage detaljplan for delområde B11 (erstatter bebyggelsesplan) 

• Se på interne veier, tomtegrenser og arealdisponering på nytt 

• Se på muligheter for fortetting og vurdere hvilke boligtyper som passer hvor 

• Legge til rette for utgravning av kulturminne «Dybdalsheia lokalitet 3» 

 

Reguleringsplanen fra 2006 (heretter benevnt «gammel plan») inneholder mange gode 

planleggingsprinsipper, og ivaretar landskapet i området på en svært god måte. Det har vært vår 

målsetning å videreføre dette. Det har imidlertid vært forsøkt i nesten 10 år å realisere planen fra 

2006 uten å lykkes, så vi har funnet det nødvendig å se på området med nye øyne. Det var dessuten 

nødvendig å lage detaljplan for område B11 (tidligere bebyggelsesplan), samt behov for en ny plan 

for å se på mulighetene for å grave ut og bebygge fredet kulturminne, på lik linje med fredede 
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kulturminner innenfor planområde for «Dybdalshei – del 2», som nå er klarert for arkeologiske 

utgravninger. 

 

3 PLANOMRÅDET 
Planområdet består av eiendommen 202/24, 202/28, en rekke enkelttomter fradelt 202/28, deler av 

202/9, samt tilliggende offentlig veiareal. Området er på ca. 47 000 m2, hvorav ca. 22 000 m2 blir 

avsatt til tomter for ny bebyggelse, ca 1400 m2 til tomt for eksisterende boliger, ca 2500 m2 til 

lekeplasser og 10 000 m2 til grønnstruktur. De øvrige arealer som er medtatt i planen er 

trafikkarealer.  

 

 
Figur 2 Ortofoto som viser planområdet og omkringliggende bebyggelse 
 

4 GJELDENE PLANSTATUS OG OVERORDNENDE FØRINGER 
 

4.1 Sentrale planer og føringer 
 

4.1.1 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, alle skal ha muligheter for friluftsliv, 

sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer, 

redusert omdisponering av de mest verdifulle jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv. 
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4.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen 

Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen er å: 

a. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. 

b. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende 

planlegging og byggesaksbehandling. 

c. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 

hensyn/interesser. 

 

4.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 

transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. 

Målet er definert slik: Arealbruk 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. Det skal legges vekt på å oppnå gode 

regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. 

 

4.1.4 Lover og forskrifter 

I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) vil planforslaget måtte forholde seg til en rekke 

sektorlover (f eks naturvernloven og kulturminneloven) som har bestemmelser om disponering av 

arealer og naturressurser. 

 

4.2 Kommunale planer og føringer 
 

4.2.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel for perioden 2013 – 2023 (http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-

utvikling/Kommuneplanen/Kommuneplanens-arealdel---Revisjon---2013-2023/) er planområdet 

avsatt til gjennomføringssone for gjeldende reguleringsplan. Ytterligere detaljer om arealplanstatus 

på regulerings- og kommuneplannivå er gjort i kapittel 5. 

 

4.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2011 – 2021 

Arealpolitikkdelen i kommuneplanens samfunnsdel 

(http://www.arendal.kommune.no/PageFiles/3447/Kommuneplanen_samfunnsdelen_160611.pdf) 

trekker fram mål fra St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand: 

 

• Reduserte klimagassutslipp 

• Bedre bymiljø og helse 

• Økt tilgjengelighet for alle 

• Bevaring av strandsonen 

• Sikring av grunnlaget for matproduksjon gjennom vern av produktiv jord og hindre tar av 

biologisk mangfold 

• Bevaring av natures mangfold 

 

Kommuneplanen har som mål å bidra til styrket folkehelse og ivaretakelse av klimahensyn; 

 

Lavutslippssamfunnet – redusere transportbehovet Dette innebærer at det ikke må sløses med areal, 

det må bygges tettere, sentrumsfunksjoner og boliger må samles, utbyggingsområder må ikke spres, 

transformering av areal. 
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Utbyggingen må konsentreres langs kollektivakser. Fortetting primært i sone 300 – 500 m fra 

kollektivåre. 

 

I tillegg til selve kommuneplanen er det utarbeidet en del temaplaner 

(http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Temaplaner/) der ulike spesifikke tema er 

belyst. I det følgende er det vurdert relevante temaplaners innvirkning på planforslaget. 

 

4.2.3 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2015 - 2018 

Forslag til kommunedelplan for trafikksikkerhet ble behandlet av kommuneplanutvalget 11.februar 

2015, sak 15/29. Det ble vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn. Planen er en revisjon av 

tidligere vedtatt kommunedelplan for trafikksikkerhet for perioden 2009-2012. Planen inneholder 

som vedlegg en prioritert tiltaksliste. Som det fremgår av Figur 3 er det noen tiltak som vil gi 

positive virkninger for dette planforslaget. 

 

 
Figur 3 Utsnitt av tabell fra vedlegg til kommunedelplan for trafikksikkerhet – prioritert tiltaksliste 
 

Tiltak 20 – opphøyd gangfelt ved Rimi Kongshavn vil være klart positivt for planforslaget. 

Betegnelse L betyr lav kostnad, grønn farge og kategori 1 betyr høy prioritet. (Karthenvisning som 

tabellen referere seg til var ikke tilgjengelig på Arendal kommunes hjemmesider da planbeskrivelse 

ble utarbeidet). 

 

4.2.4 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. Planområdet inneholder og grenser mot betydelige grøntområder, og rett syd for 

Østre Tromøyvei er det store, sammenhengende grøntområder syd- og østover. Denne delen av 

Tromøya er lite bebygd og representerer gode muligheter for friluftsliv. 

 

4.2.5 Kommunedelplan for kulturminner 

Det ble 27.05.2015 kunngjort at Arendal kommune vil sette i gang arbeid med “Kommunedelplan 

for kulturminner” jfr. plan- og bygningslovens §11-12. Planarbeidet avgrenses til å omhandle 

følgende tema: 

•Bevaringsverdige parker, alléer og hager (i hovedsak hager som er allment tilgjengelige) 

•Maritime kulturminner (herunder registrering av plasser der “de båtreisende”, holdt til) 

•Krigsminner fra 2. verdenskrig 

•Uthavner 

 

Hensikten med planarbeidet er å nå kommuneplanens mål om å gjøre kulturminner og kulturarv 

synlig og tilgjengelig, og å bidra til at vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne. 

Riksantikvaren og Aust-Agder fylkeskommune støtter arbeidet økonomisk. 

 

Det er foreløpig ikke utarbeidet noe forslag til denne kommunedelplanen, og som det fremgår av 

intensjonen med planarbeidet vil ikke de kulturminner som omfattes av denne detaljplanen bli 

berørt av kommunedelplanen. 
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4.2.6 Kommunedelplan for kultur (2013 – 2016) 

Arendal kommune vedtok 27.09.12 kommunedelplan for kultur 2013 – 2016. Det følger av planen 

at folkehelseperspektivet skal legges til grunn i alt planarbeid og at tverrsektoriell planlegging er 

viktig. Videre følger det at ved utbygging av større boligfelt skal det skapes tilknytning til 

eksisterende turløypenett. Dette er godt ivaretatt i planforslaget for Dybdalshei 1. 

 

4.2.7 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 

 

Planen har ikke direkte føringer knyttet til planleggingen, men tiltaket er indirekte i tråd med klima- 

og energiplanens mål om å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren da boligområdet har en 

sentral beliggenhet i forhold til kollektivakser. Teknisk forskrift med foreslåtte endringer senest nå i 

2016 vil bidra til å etterleve prinsippene i kommunedelplanen. 

 

4.2.8 Kommunedelplanen for sykkel 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for sykkel ble vedtatt i bystyret 25.08.2011. 

Intensjonen med kommunedelplanen er: 

-Øke sykkeltrafikken i Arendal fra 5% til 10% av alle reiser. 

-Legge til rette for trygg skoleveg så 80% av barn og unge skal sykle eller gå til skolen. 

-Bidra til at det blir trygt og mer attraktivt å sykle i Arendal gjennom et godt tilrettelagt 

sykkelveinett.  

 

Planen omfatter flere ruter og tiltak. Lokalrute 3.4 går forbi planområdet og er beskrevet som: 

«Holtet – Sandnes – Omdalsøyra – Hastensund – Øyna». Det er gang/sykkelvei forbi planområdet. 
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Figur 4 Utsnitt av kommunedelplan for sykkel 
 

4.2.9 Kommunedelplan for småbåthavner 

Planområdet er ikke omfattet av kommunedelplan for småbåthavner. 

 

4.2.10 Kommunedelplan for bevaring 

Planområdet er ikke omfattet av kommunedelplan for bevaring. 

 

4.2.11 Kommunedelplanen for landbruk 

Kommunedelplan for landbruk ble vedtatt 19.11.2009. Planområdet ligger ikke innenfor 

kjerneområdene for landbruk. 

 

5 FORHOLD TIL EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER OG AREALDEL 

AV KOMMUNEPLAN 
 

5.1 Forhold til kommuneplanens arealdel 
Planområdet er sammen med planområder for Dybdalshei, Annkjennsmyra, Kirstens Have og 

Dybdalshei del 2 angitt som gjennomføringssone i arealdel av kommuneplanen, der reguleringsplan 

er gjeldende plangrunnlag. Utsnitt av arealplankartet er vist under. I de områder der planforslag for 

Dybdalshei 1 ikke grenser mot gjeldende reguleringsplaner / detaljplaner er arealene avsatt til 

eksisterende boligområder i arealdel av kommuneplanen. Som kartutsnittet viser er det et mindre 

område i nord som er vist som fremtidig boligområde. 
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Figur 5 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Området er betegnet som gjennomføringssone 
 

5.2 Eksisterende reguleringsplan 
Området er regulert i reguleringsplan for «Dybdalshei – del 1». Planen har arealplanid 2819r2 og 

ble vedtatt 29.06.2006. Kartutsnitt under viser denne. Planområdet for foreliggende planforslag er 

tilnærmet identisk med avgrensningen for eksisterende reguleringsplan for Dybdalshei 1. 

 

Det er ikke foretatt noen prinsipielle endringer fra gammel plan. Begge følger de samme 

planleggingsprinsipper. Det store grøntdraget øst i planområdet henger sammen med tilsvarende i 

plan for Høyåshei og danner en god buffer mellom boligområdene og muligheter for lokalt dyreliv 

til å ferdes i området. 

 

Følgende hovedendringer fra gammel plan vist på kartutsnitt under er foreslått: 

 

• Høyspent vist på kartutsnitt vil i sin helhet bli lagt i jordkabel 

• Fornminne «Dybdalshei lokalitet 3» vil bli utgravd og klarert for utbygging 

• Det vil utarbeides detaljplan for område B11 

• Kommunal vei i sløyfe, fortau helt inn i området. 
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Figur 6 Reguleringsplan for Dybdalshei del 1, vedtatt 29.06.2006 
 

 

5.3 Tilgrensende reguleringsplaner 
 

Detaljplan for Dybdalshei 1 grenser inntil planområder der det er vedtatt reguleringsplan / 

detaljplan i henhold til Tabell 1.  

 
Tabell 1 Oversikt over tilgrensende reguleringsplaner 

Plannavn Arealplanid Vedtatt dato Plassering / beskrivelse 

Høyåshei 2819r1 23.05.2002 Grenser mot planforslag i øst 

Annkjennsmyra 2818r1e1 09.08.2007 Grenser mot planforslag i sydøst 

Kirstens Have 2818r2 06.10.2015 Grenser mot planforslag i syd 

Dybdalshei del 2 2819r3 28.02.2007 Grenser mot planforslag i nord 
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Figur 7 Reguleringsplan for Høyåshei 
 

Reguleringsplan for Høyåshei, Arealplanid 2819r1. Denne reguleringsplanen grenser mot 

planområdet i øst, og planene møtes i eiendomsgrensen mellom 202/28 og 202/56. Område for 

grønnstruktur i dette planforslaget grenser inntil friområde F2 i plan for Høyåshei og danner et stort, 

sammenhengende grønt område som omfatter den høyeste åsen i området; Høyåshei. 
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Figur 8 Reguleringsplan for Annkjennsmyra 
 

Reguleringsplan for Annkjennsmyra grenser mot planforslaget i sydøst. Planene grenser mot 

hverandre i gammel kjerrevei. Selve kjerreveien er medtatt i planforslag for Dybdalshei 1. 

Reguleringsplan for Annkjennsmyra er delvis erstattet av detaljplan for Kirstens Hage. Sistnevnte 

plan omfatter område B2 på kartutsnitt over. 
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Figur 9 Reguleringsplan for Kirstens Have 
 

Detaljplan for Kirstens Have grenser mot planforslag for Dybdalshei 1 i syd langs kjerreveien. 

 

 
Figur 10 Reguleringsplan for Dybdalshei del 2 
 

Reguleringsplan for Dybdalshei del 2 grenser mot planforslag for Dybdalshei 1 i nord / nordvest. 

Adkomsten går via planområde for Dybdalshei 1 og planene må sees i sammenheng. 
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6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

6.1 Oppstart av planarbeid 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Arendal kommune 09.03.2015. Oppstartsmøtet fulgte standard 

mal, og representanter for sentrale fagområder i kommunen var til stede. Referat fra oppstartsmøte 

er vedlagt. Kunngjøring om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble 

annonsert i Agderposten, lagt ut på Arendal kommunes hjemmesider og sendt ut til naboer og 

offentlige etater i henhold til distribusjonsliste 22.03.2015. Frist for tilbakemeldinger ble satt til 

01.05.2015. Kart som viser områdets avgrensning samt oversiktskart var vedlagt kunngjøring og 

utsendelse. Områdeavgrensningen er gjengitt i kartutsnitt i Figur 11 under. 

 

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut med følgende tekst: 

 

KUNNGJØRING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID 
«DYBDALSHEI 1» i Arendal kommune. 
 

Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til regulering, jfr plan- og bygningsloven § 
12-8. Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr plan- og 
bygningsloven § 17-4. 
 

Området er i dag regulert til boligformål i Reguleringsplan for Dybdalshei 1 fra 2006. 
Avgrensningen av planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt. 
 

Hensikten med denne reguleringen / omreguleringen er følgende: 
• Lage detaljplan for delområde B11 (erstatter bebyggelsesplan) 
• Se på interne veier, tomtegrenser og arealdisponering på nytt 
• Se på muligheter for fortetting og vurdere hvilke boligtyper som passer hvor 
• Legge til rette for utgravning av kulturminne «Dybdalsheia lokalitet 3» 
 

Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til Pollen Bygg & Eiendom på 
telefon 48079999 eller e-post post@pollenbygg.no. 
 
Kunngjøringen kan også sees på Arendal kommunes hjemmeside: 
www.arendal.kommune.no  
 
Eventuelle merknader sendes innen 1. MAI 2015 til: 
 
Pollen Bygg & Eiendom 
Arrestbakken 1 
4836 Arendal 
 
eller på e-post: post@pollenbygg.no. 
 
Vedlegg: -Kartutsnitt med planavgrensning 1:2000 

-Oversiktskart (ikke i målestokk) 
------- 
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Figur 11 Kart vedlagt oppstartsmelding og annonse 
 

Hvis det viser seg å være behov for det vil det avholdes informasjonsmøte i forbindelse med 

offentlig ettersyn. Utbygger og forslagstiller kan også informere om planen på planforum hvis det er 

ønskelig. 
 

6.2 Oppsummering og kommentarer til innkomne innspill 
I det følgende er det opplistet samtlige innkomne innspill i forbindelse med kunngjøring om 

oppstart av planarbeidet.  Hvert enkelt innspill er kommentert i den utstrekning det har syntes 

nødvendig. Innspillene er vedlagt planforslaget. 

 

6.2.1 Fylkesmannen i Aust-Agder  

Fylkesmannen lister innledningsvis opp punktene i oppstartsmeldingen. 

 

Fylkesmannen kjenner ikke til miljøverdier av regional eller nasjonal verdi innenfor planområdet, 

men minner på generelt grunnlag om viktige momenter i reguleringsarbeidet, herunder støy, estetisk 
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utforming / landskapsestetikk, universell utforming, barn og unges oppvekstvilkår, ROS-analyse og 

prinsippene i naturmangfoldloven. Det henvises også til en tidligere landskapsanalyse som 

miljøvernavdelingen mener vil være et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta hensyn til 

grønnstruktur og landskap. Det minnes om at planleggingsprinsippene i ny kommuneplan legges til 

grunn for planarbeidet. 

 

Vår kommentar: De sentrale prinsippene for god planlegging som påpekes er lagt til grunn i 

arbeidet med denne reguleringsplanen. Vi har forsøkt å kombinere elementer fra nevnte 

landskapsanalyse med planleggingsprinsipper i ny kommuneplan for å få et best mulig resultat. 

 

6.2.2 Aust-Agder Fylkeskommune 

Planfaglig vurdering: 
Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder Fylkeskommune har ingen vesentlige merknader. 

 

Det påpekes problemstilling knyttet til kraftlinje i øst og utfordringer i forhold til gode løsninger  

 

Seksjon for kulturminnevern minner om at det befinner seg et automatisk fredet kulturminne 

innenfor planområdet. Det bes om at planlegger tar kontakt med kulturvernseksjonen for ytterligere 

avklaringer rundt dette. 

 

Videre vises det til tidligere uttalelse der det bemerkes at det finnes SEFRAK-registrerte bygninger 

innenfor planområdet. Det anbefales at disse sikres med spesialområde bevaring. Det bemerkes 

også at steingjerder er tatt vare på i tidligere planforslag. 

 

Vår kommentar: Vi er i dialog med seksjon for kulturminnevern om utgraving av fredede 

kulturminner, og disse er sikret gjennom rekkefølgebestemmelser som forhindrer utbygging før 

lokalitetene er utgravd.  Nevnte SEFRAK-bygninger er sikret med hensynssone, og det samme 

gjelder en del steingjerder som det er naturlig å bevare. 

 

6.2.3 Statens Vegvesen 

Statens Vegvesen påpeker at kryss mellom fv. 409 (Østre Tromøyvei) og fv. 193 

(Kongshavnsveien) må utformes etter håndbok N100. Videre minnes det om fortau langs fv. 193, 

og dernest om frisiktsoner og til sist sikker skolevei. 

 

Vår kommentar: Kryss og adkomstvei med fortau opparbeides etter Statens Vegvesens håndbøker. 

Skolevei går langs eksisterende stier, fortau og gangveier vurderes som sikker. Det er ikke behov 

for noen krysninger av fylkesvei. 

 

6.2.4 Kari Huvestad m. familie 

Familien Huvestad er grunneiere til flere eiendommer innenfor planområdet, en eksisterende bolig 

og 4 byggetomter. Huvestad var initiativtaker til forrige reguleringsplan. 

 

Huvestad er opptatt av gode planleggingsprinsipper og bevaring av natur, og kommer med 

anbefalinger for gjennomføring av planarbeidet. 

 

Vår kommentar: De planleggingsprinsippene som Huvestad ønsker lagt til grunn vil så langt det lar 

seg gjøre bli fulgt. Det er nesten 10 år siden forrige reguleringsplan ble vedtatt, og det er skjedd en 

del både nasjonalt og lokalt i forhold til anbefalinger av boligtyper, tomtestørrelser mm. Det vil 

derfor bli en del avvik fra opprinnelig reguleringsplan, blant annet større andel flermannsboliger i 

form av tomannsboliger og kjedet bebyggelse. Prinsipper om sammenhengende grønnstruktur, 

snarveier, områder for lek i natur mm vil bli videreført. 
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De innkomne innspillene avdekker ikke noen interessekonflikter som vil være til hinder for 

gjennomføring av planen. Alle offentlige instanser som har uttalt seg her vært positive til 

reguleringen så lenge gode planleggingsprinsipper ivaretas.  
 

7 PLANFORSLAGET 
 

7.1 Generelt 
• Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf plan- og bygningsloven 

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

• Bestemmelser er utarbeidet iht. pbl § 12-7. 

• Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht. pbl § 4-2. 

• Planforslaget er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref 

koordinatsystem  

 

7.2 Planavgrensning 
Planavgrensning fremgår av forslag til reguleringskart, gjengitt i Figur 12 nedenfor. 

 

 
Figur 12 Forslag til reguleringsplankart 
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Det er utarbeidet tilhørende forslag til illustrasjonsplan som viser forslag til plassering av 

bebyggelse, parkering mm. Illustrasjonsplan er vist i Figur 13. Illustrasjonsplanen er vedlagt planen 

som eget vedlegg i målestokk 1:1000 (A2). 

 

Det er benyttet standardiserte størrelser for boliger; eneboliger 8 x 12 m, tomannsboliger 8 x 16 m, 

for kjedede boliger med 3 boligenheter 8 x 24 m og for kjedede boliger med 4 boenheter 8 x 32 m. 

Det er svært sannsynlig at mange boliger vil bli prosjektert med mindre grunnflate enn dette.  

Videre er avkjørsel og parkering skissert. 

 

 
Figur 13 Forslag til illustrasjonsplan tilhørende reguleringsplankart 
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7.3 Arealbruk 
Planområdet omfatter et areal på ca 47 000 m2. Tabell 2 viser en oversikt over areal fordelt på de 

ulike formålene. 

 
Tabell 2 Arealtabell fordelt på ulike formål 

Arealformål Symbol Areal i m2  
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BF1 – BF8 12 252 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BK1 – BK11 11 230 

Øvrige kommunaltekniske anlegg – post/renovasjon f_PR1 – f_PR8 126 

Øvrige kommunaltekniske anlegg – renovasjon f_R1 – f_R2 20 

Lekeplass f_L1 – f_L3   2 510 

Kjørevei, offentlig o_V1 – o_V2 3 566 

Kjørevei, privat p_V1 – p_V5 1 916 

Fortau, offentlig o_F1 909 

Annen veigrunn – tekniske anlegg o_A1 – o_A8 3 342 

Annen veigrunn – grøntareal o_AG1 – o_AG5, p_AG1 – p_AG2 192 

Parkeringsplasser f_P1 – f_P2  462 

Grønnstruktur p_G1 – p_G4 10 127 

Turvei p_T1 – p_T5 400 

Sum  47 052 
 

7.4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene 
 

7.4.1 Bebyggelse og anlegg 

Det er regulert inn 8 områder for frittliggende småhusbebyggelse (BF1 – BF8) og 11 områder for 

konsentrert småhusbebyggelse (BK1 – BK11). Det er knyttet bestemmelser om byggehøyde, 

parkeringsdekning, %-BYA m.m til disse områdene. 

 

Byggegrense: Det er tegnet inn byggegrenser på planforslaget mot vei og øvrige delområder. Internt 

mellom boligtomter reguleres bebyggelse etter de generelle reglene i plan- og bygningsloven. 

 

Byggehøyder: Maksimal tillatt mønekote (mk) for hver tomt/bygg er påført plankartet. I tillegg er 

kotehøyde (~k) for planert byggetomt påført plankartet. Planert byggetomt er 0,5 meter under ferdig 

gulv. Boligene skal plasseres i vertikalplanet på kotehøyde vist på plankartet, men med 

justeringsadgang på +/- 0,5 m.  

 

Utnyttelsesgrad - %BYA: Utnyttelsesgrad er foreslått i henhold til Tabell 3 

 
Tabell 3 Foreslått utnyttelsesgrad 

Delområde %BYA Kommentar / begrunnelse 
BF1, BF4 - BF8 25 Vanlige eneboligtomter 

BF2 – BF3 30 Små eneboligtomter 

BK1, BK7 30 Romslige tomter for tomannsboliger 

BK2 – BK3, BK8 – BK11 35 Moderat størrelse tomter for tomanns- / kjedede boliger 

BK4 – BK6 40 Små tomter for kjedede boliger 

 

7.4.2 Byggeområder – ny bebyggelse 

Gammel plan la opp til stor grad av eneboligbebyggelse. Nye planleggingsprinsipper tilsier at det nå 

bør planlegges for større grad av flermannsboliger, noe som er gjennomført i denne planen. Det er 

likevel beholdt en relativt stor andel eneboliger, og det er bevisst unngått 4-mannsboliger (2+2), da 

dette etter vår oppfatning er en boligtype som ikke er så gunstig i alle tilfeller. Tabell 4 lister opp 

delområder, boligtyper og antall boliger. 
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Tabell 4 Oversikt over boligtyper og antall 

Delområde Boligtype Antall boligenheter 
BK1 Tomannsbolig 2 

BK2 Tomannsbolig 2 

BK3 Tomannsboliger 4 

BK4 Kjedede boliger 3 

BK5 Kjedede boliger 3 

BK6 Kjedede boliger 3 

BK7 Tomannsboliger 6 

BK8 Kjedede boliger 3 

BK9 Tomannsboliger 4 

BK10 Tomannsbolig 2 

BK11 Kjedede boliger 4 

Sum boligenheter - flermannsboliger 36 

BF1 Enebolig 1 

BF2 Enebolig 1 

BF3 Eneboliger 6 

BF4 Eneboliger 3 

BF5 Eneboliger 3 

BF6 Eneboliger 2 

BF7 Eneboliger 3 

Sum boligenheter - eneboliger 19 nye eneboligtomter 

BF8 Eneboliger - eksisterende 2 

   

Sum boligenheter 55 nye boliger, 2 eksisterende 
 

Det er planlagt et høyere antall boliger enn gammel plan, men det er ikke mulig å si hvor mange 

flere boliger ettersom det ikke var angitt noe antall boliger i delområde B11. Det må bemerkes at 

Tabell 4 angir maksimalt antall boligenheter for delområder regulert til konsentrert 

småhusbebyggelse. 

 

7.4.3 Private uteplasser 

Retningslinjene i kommuneplanens arealdel følges og alle boliger får minst 8 m2 skjermet uteplass, 

sikret gjennom bestemmelsene til planen. 

 

7.4.4 Kort beskrivelse av de ulike delområder / tomter 

I det følgende er de enkelte tomter kort beskrevet, både i forhold til planlagt utnyttelse, tomtenes 

egnethet og andre relevante forhold. Valgt maksimal bygningshøyde er opplistet og en kort 

begrunnelse er gitt. Beskrivelsen er kortfattet. 

 

Tomt 1, BK11 Flat tomt uten fjell som egner seg for kjedet bebyggelse. Enkel å 

opparbeide, kort vei til hovedvei, noe sjøutsikt. Total bygningshøyde 

8,0 meter. Ikke behov for høyere, ligger lavt og tar ikke utsikt fra 

andre boliger. 

 

Tomt 2 og 3, BF6 Eneboligtomter ved foten av kollen som er grøntområde i plan for 

Dybdalshei 2. Boliger blir liggende naturlig på et flatere område uten 

behov for store terrenginngrep. Total bygningshøyde 8,0 meter. Ikke 

behov for høyere, ligger lavt og tar ikke utsikt fra andre boliger. 
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Tomt 4 og 5, BF8 Eksisterende boliger, to eneboliger med antikvarisk verneverdi. Sikret 

vern gjennom hensynssone. Ingen endringer fra gammel plan. 

 

Tomt 6 – 8, BK7 Relativt flate tomter uten fjellgrunn. Egner seg for tomannsboliger / 

kjedede boliger. Her er det gunstig med relativt lav bebyggelse, gjerne 

som et tun rundt felles parkeringsplass f_P1. Total bygningshøyde 6,5 

meter. Maks 2 etasjer, flatt tak eller pulttak for ikke å ta utsikt og lys 

fra bakenforliggende bebyggelse. 

 

Tomt 9 og 10, BF1, BK1 Dette er flotte utsiktstomter med mye lys og sol, beliggende innerst i 

p_V1. Det er nødvendig med utgraving av fornminne «Dybdalshei 

lokalitet 3» for å kunne bebygge BK1. Viktig å ikke bygge for høyt. 

Flate tomter som ikke krever vesentlige terrenginngrep. Total 

bygningshøyde 7,5 meter for ikke å ta utsikt og lys fra 

bakenforliggende bebyggelse. 

 

 

Tomt 11, 13 og 14, BF3 Dette er tomter som er i privat eie og allerede fradelt i forbindelse med 

gammel plan. Det er ikke gjort vesentlige endringer i tomtegrense, kun 

en mindre utvidelse mot øst på grunn av endret veitrase. Egner seg for 

kompakt eneboligbebyggelse. Fjelltomter som krever en del 

terrenginngrep. Total bygningshøyde 8,0 meter. Ikke behov for 

høyere, ligger tilpasset i terrenget og tar ikke utsikt fra andre boliger. 

 

Tomt 12, BF3 Tomt for enebolig. Passer for kompakt enebolig, fjelltomt, noe 

terrenginngrep. Total bygningshøyde 8,0 meter. Ikke behov for 

høyere, ligger tilpasset i terrenget og tar ikke utsikt fra andre boliger. 

 

Tomt 15 og 16, BF3 Romslige eneboligtomter som er flate og enkle å bebygge. Noe utsikt. 

Total bygningshøyde 8,0 meter. Høyde begrenses for ikke å ta utsikt 

for bakenforliggende boliger. 

 

Tomt 17 – 23, BF2 Tomter for eneboliger og tomannsboliger langs foten av «Høyåshei».  

BF4, BK2 og BK3 Vestvendte og solrike tomter, en del med sjøutsikt. Bebyggelsen blir 

liggende naturlig langs foten av fjellet. Total bygningshøyde 8,0 

meter. Ikke behov for høyere. Høy åskam bak, høyde ikke viktig for 

øvrig bebyggelse. 

 

Tomt 24, 28 og 29, Tomter for kjedede boliger, 3 i hver kjede. Fin beliggenhet nærme 

BK4, BK5 og BK6 stor, felles lekeplass, f_L3. Solrikt og noe sjøutsikt. Total 

bygningshøyde 6,5 meter. Maks 2 etasjer, flatt tak eller pulttak for 

ikke å ta utsikt og lys fra bakenforliggende bebyggelse. 

 

Tomt 25 – 27 Romslige eneboligtomter innerst i vei p_V2. Solrikt og høyt 

beliggende nær grøntområde og lekeplass. Fjelltomter, moderat behov 

for opparbeiding. Noe sjøutsikt. Total bygningshøyde 8,0 meter. Ikke 

behov for høyere, ligger for seg selv og tar ikke utsikt fra andre 

boliger. 

 

Tomt 30 Tomt for kjedet bolig eller tomannsbolig. Sentral beliggenhet, enkel å 

opparbeide. Total bygningshøyde 6,5 meter. Maks 2 etasjer, flatt tak 
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eller pulttak for ikke å ta utsikt og lys fra bakenforliggende 

bebyggelse. 

 

Tomt 31 – 33, BK9, BK10 Tomter for tomannsboliger beliggende i skråning. Nærhet til lekeplass 

og grøntområde med kjerrevei mot skolen. Total bygningshøyde 8,0 

meter. Ikke behov for høyere, tar ikke utsikt fra andre boliger. 

 

Tomt 34 – 36. Romslige eneboligtomter beliggende på en kolle. Solrikt. Total 

bygningshøyde 8,0 meter. Ikke behov for høyere, ligger for seg selv 

og tar ikke utsikt fra andre boliger. 

 

7.4.5 Terrengtilpasning 

Illustrasjon under viser utsnitt av terrengsnitt som går øst-vest gjennom planområdet. Nøyaktig 

plassering av terrengsnittet er vist på illustrasjonsplan. 

 

 
Figur 14 Terrengsnitt 

 
Som det fremgår av figuren er bebyggelse og veier godt tilpasset terrenget, og det vil ikke være 

behov for større terrenginngrep for å bygge ut området. Det har vært benyttet landmåler for å finne 

beste tilpasning avveitraseer og plassering av tomter i vertikalplanet. 

 

7.4.6 Øvrig kommunaltekniske anlegg – post/renovasjon og renovasjon 

Det er lagt opp til felles renovasjon for papir i forbindelse med post (f_PR1 – f_PR8). Når det 

gjelder øvrige renovasjonsfraksjoner er det lagt opp til at renovasjonsdunker plasseres på egen tomt, 

og område for renovasjon reguleres derfor ikke inn. Dette i henhold til gjeldende praksis. Unntak 

fra dette er boliger i BF7 og BK7 som ikke grenser mot vei med kommunal størrelse snuhammer. 

Disse boligene skal benytte felles områder for renovasjon f_R1 og f_R2. 

 

Områder for post/renovasjon og renovasjon er regulert inn 2,5 m fra veikant langs offentlig vei og 2 

meter fra veikant langs privat vei. Dybden er 2 m. Det er laget en egen fordelingsnøkkel mellom 

byggeområdene og områdene for post/renovasjon og renovasjon. Denne er inntatt i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

7.4.7 Lekeplasser 

Det er planlagt følgende lekeplasser innenfor planområdet: 

f_L1 450 m2  småbarnslekeplass 

f_L2 100 m2  småbarnslekeplass 

f_L3 1860 m2 nærlekeplass / samlingsplass 

f_L4 100 m2  småbarnslekeplass 

 

Dette gir et samlet areal til lekeplass på 2510 m2. Arealkrav til lek for 55 boliger er 55 x (5 m2 

småbarnslekeplass +10 m2 nærlekeplass + 25 m2 nærmiljøanlegg) = 2200 m2. Kravet innfris altså 

med god margin. Etter innspill fra barnas representant ble det avgjort at arealkrav til 

nærmiljøanlegg må overholdes, men ikke krav til innhold (ballbinge mm). Det ble vurdert som mer 
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verdifullt med et større, sammenhengende naturlig område for lek og aktivitet. Nærmiljøanlegg som 

finnes tilgjengelig på Sandnes skole vil kunne benyttes av beboerne i området. 

 

I henhold til bestemmelsene til planen skal alle lekeplasser inneholde minimum 3 godkjente 

lekeredskaper og sittebenk. Typiske lekeapparater er huskestativ, sklie og sandkasse. Det er i likhet 

med andre nyere planforslag ikke tatt direkte stilling til hvilke apparater som skal leveres. 

 

f_L1 skal opparbeides etter prinsipper for universell utforming. Husbankens eksempelsamling 

http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/1340/rapporten.pdf gir gode eksempler på utstyr og 

opparbeiding av slike lekeplasser. 

 

f_L3 skal i tillegg inneholde sykkelløype («MBX»), akebakke og grillplass. Sykkelløype er tenkt 

utformet på liknende måte som eksempel fra Birkenlund vist i Figur 15, men vi vil anbefale dekke i 

mykere utførelse uten asfalt. 

 

 
Figur 15 Eksempel på sykkelløype - Birkenlund 
 

Møteplasser og øvrig frilek vil kunne finne sted innenfor områder avsatt til grønnstruktur, se avsnitt 

om grønnstruktur. 

 

 
Figur 16 Bilde tatt fra kirkeveien og nordover mot det som vil bli f_L3 - nærlekeplass 
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7.4.8 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Adkomsten til planområdet går fra fylkesvei 193, og denne er tilnærmet uendret fra gammel plan. 

Det planlegges fortau fra kryss mot fylkesvei 409 (Østre Tromøyvei). 

 

Ettersom delområde B11 i gammel plan ikke er detaljert, er veisystemet innenfor planområdet 

ufullstendig. Dette er nå planlagt for hele planområdet, og danner premissene for utbyggingen. Det 

har i tråd med anbefalinger fra Arendal kommune blitt valgt en løsning med en kommunal vei i 

sløyfe, slik at denne kan vedlikeholdes uten behov for rygging. Dette er en god løsning. Krav til 

kurvatur for kommunal vei har vært bestemmende for plassering av denne veien. Det er også valgt å 

tegne inn fortau helt inn til tyngdepunkt i feltet, og ikke avslutte dette ved kryss inn fra fylkesveien 

slik det var gjort i gammel plan. Ny kommunal vei er detaljprosjektert av Aprova AS, og følger 

Arendal kommunes krav til adkomstveier. Veiplan, lengdeprofil og tverrprofiler er vedlagt 

planforslaget. Lengdeprofil for offentlig vei o_V1 er vist i Figur 17 under. 

 

 
Figur 17 Lengdeprofil offentlig vei 
 

Som det fremgår av Figur 17 vil adkomstvei få en jevn stigning inn i feltet, og fremføring av veien 

fører kun til moderate inngrep i terrenget. Veitrase er gått opp i felt med landmåler for å finne den 

beste plassering av veien. Massebalansen er god. 

 

De øvrige veier innenfor planområdet er planlagt private, og følger til en viss grad veiene i gammel 

plan. Disse veiene er tilpasset til terrenget på en god måte. Det er regulert inn snuhammere med 

kommunal standard innerst i alle private veier. 

 

7.4.9 Parkering 

Det er hovedsakelig lagt opp til parkering på egen tomt. Alle eneboligtomter og de fleste tomter for 

tomannsboliger / kjedede boliger er planlagt slik. Antall parkeringsplasser pr boligenhet forholder 

seg til «Bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2013-2023», og det er derfor 

planlagt 2 parkeringsplasser pr boligenhet for eneboliger og tomannsboliger, og 1,5 plass pr 

boligenhet for kjedede boliger. Det er planlagt 2 felles parkeringsplasser innenfor planområdet, 

f_P1 som skal betjene BK7 (en p-plass på egen tomt og en i f_P1 pr boligenhet) og f_P2 som skal 

betjene BK5 og BK6 (samt en plass for BK4). Det er 2 ekstra plasser i f_P1 for gjester. Ellers er det 
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vurdert at det vil være plass til gjesteparkering på egne tomter. Sykkelparkering følger kommunens 

retningslinjer og ordnes på den enkelte tomt. 

 

7.4.10 Vann og avløp 

Kommunalt vann og avløp med tilfredsstillende kapasitet er tilgjengelig i direkte tilknytning til 

planområdet, se kartutsnitt under. Hele feltet kan kloakkeres ved selvfall. I forbindelse med 

oppgradering av kommunalt VA-anlegg i fylkesvei 193 ned til Kongshavn brygge ble det av satt ny 

kumgruppe for fremtidig utbygging. Pil viser plassering av nye vann- og avløpskummer. Dette blir 

tilkoblingspunkt for nytt boligområde. 

 

  
Figur 18 Kartutsnitt som viser kommunale vann- og avløpsledninger i området – ny kumgruppe for tilkobling 

 
7.5 Grønnstruktur 
Som det fremgår av plankartet er det avsatt betydelige arealer til grønnstruktur, nærmere 11 000 m2. 

Det er et stort, sammenhengende grøntdrag nord-syd helt øst i planområdet, betegnet p_G3. Dette 

området er tilgjengelig fra p_V1, hvor en sti leder opp til utsiktspunkt. Området er også tilgjengelig 

fra syd via gammel sti / kjerrevei (utenfor planområdet). Det er bevisst ikke laget noen «snarveier» 

gjennom områdene BF2, BK2, BF4, BK3 av den enkle grunn at det vil bli for bratt å komme seg 

opp på åsen fra denne retningen. Området grenser opp til tilsvarende område innenfor 

reguleringsplan for Høyåshei, og sammen danner disse områdene en viktig grønn buffer mellom 

utbyggingsområdene. Området er vel selve «Høyåshei» og er høyeste topp i området som hindrer at 

bebyggelse kommer i silhuett.  

 

Det er videre et større grønt område syd i planområdet, betegnet p_G1. Dette området omfatter sti / 

kjerrevei som er gammel kirkevei/kjerrevei. Denne veien var regulert som spesialområde i gammel 
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plan, og er gjennom hensynssone H570_2 og bestemmelsene i denne planen sikret vern sammen 

med en buffersone. Det er regulert inn en forstøtningsmur i naturstein der adkomstvei o_V1 

passerer kjerreveien. Øvrige deler av dette delområdet er flatt, og egner seg for frilek. Her er også 

fine steingjerder og kulturlandskap. 

 

Ut over dette ligger p_G2 og p_G4 som buffersoner mellom bebyggelsen. Det er dessuten regulert 

inn grønne områder med snarveier mellom interne veier innenfor planområdet.  

 

Det bør også nevnes at det i planområde for Dybdalshei 2 er et stort grønt område som omfatter hele 

den høyeste kollen mot Tromøysund. Dette området vil være like aktuelt å benytte for boliger 

innenfor planområdet for Dybdalshei 1. 

 

I dette planforslaget er områder for grønnstruktur valgt med omtanke, og ikke kun områder som 

ikke har noen annen anvendelse. Det kan kort nevnes at p_G1 er et fint jorde med steingjerder og 

gamle kirkeveien, p_G2 kan gi fine akemuligheter og ligger solrikt og vestvendt til, p_G3 er 

åsryggen med flotte eiketrær og utsiktspunkt, og p_G4 inneholder gammel sti og kulturlandskap. 

Arealkrav til grønnstruktur er 30 m2 pr bolig, altså 1650 m2 for 55 boliger. Dette planforslaget 

inneholder mer enn 10 000 m2 grønnstruktur. 

 

7.5.1 Turstier og snarveier 

Det er regulert inn i alt 6 turstier / snarveier i planområdet. p_T1 er eksisterende sti gjennom 

området som bevares. Det er mulig å gå fra kommunal vei o_V1 syd for eksisterende boliger 

(Kongshavnveien 16 B og C) og videre sydøst gjennom hele feltet via stier og grønne områder helt 

frem til kjerreveien / kirkeveien og videre mot øst mot skolen. Dette vil med stor grad av 

sannsynlighet bli benyttet som skolevei i store deler av året, som et minimum gjennom 

sommerhalvåret. Den offisielle skoleveien går langs fortau og gang / sykkelvei som 

vintervedlikeholdes. p_T3 sikrer adkomst fra offentlig vei til kjerrevei. p_T2 er snarvei fra 

delområder BF4, BF5, BK3 og BK4 ned til o_V1. Fra parkeringsplass f_P2 kommer man seg enkelt 

videre ned til den store lekeplassen f_L3. p_T3 er tursti opp til utkikkspunkt nord i p_G3. p_T4 er 

snarvei fra parkeringsplass f_P1 opp mot tilgrensende grøntområde i detaljplan for Dybdalshei 2. 

p_T6 gåt fra enden av privat vei p_2 ned til gammel kjerrevei. 

 

7.6 Hensynssoner 
I det følgende er det beskrevet de områder som er omfattet av hensynssoner i planforslaget. 

 

7.6.1 Frisikt H140_1 – H140_13 

Der frisikt i kryss / avkjørsler går ut over selve veiarealet er det regulert inn hensynssoner som 

sikrer frisikt. 

 

7.6.2 Eksisterende bebyggelse H570_1 

Bebyggelsen innenfor planområdet er et gammelt småbruk, der uthuset nå er konvertert til en 

enebolig. Begge bygningene er SEFRAK-registrert og antas å være svært gamle. Det bør bemerkes 

at begge bygninger har vært gjenstand for store forandringer i årenes løp, og verneverdien er nok 

betydelig redusert. Boligene er i bruk som helårsboliger og det skal ikke gjennomføres tiltak på 

eiendommene i forbindelse med denne reguleringen. Begge eiendommene er omfattet av 

hensynssone H570_1 – bevaringsverdig bygningsmiljø, og reguleringsbestemmelsene sikrer at 

verneinteressene ivaretas på en fornuftig måte. Se fotografi av enebolig under. 
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Figur 19 Eksisterende boliger skimtes bak vegetasjonen. Gammelt våningshus til venstre og uthus konvertert til 
bolig til høyre 
 

7.6.3 Gammel kjerrevei H570_2 

Kjerrevei syd i planområdet er omtalt flere steder i planbeskrivelsen. Denne veien / stien har stor 

kulturhistorisk verdi, og det skal ikke gjøres inngrep i denne. Dette er primært sikret gjennom en 

bred hensynssone (bredde ca 8 – 12 m). Denne kjerreveien henger sammen med øvrige stier og 

veier åpne for allmenn ferdsel og har i tillegg til den kulturhistoriske verdien også en stor nytteverdi 

for beboerne i området, ikke minst for nye boliger i dette planområdet. Det er regulert inn sti 

mellom offentlig vei og kjerreveien for å sikre tilgang for allmennheten. Kjerreveiens plassering i et 

større område for grønnstruktur og natursteinsmur opp mot ny vei vil sikre at den planlagt 

utbyggingen ikke forringer de kulturhistoriske kvalitetene til kjerreveien. Figur 20 viser østlige del 

av kjerrevei sett mot vest. 
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Figur 20 Bildet viser kirkevei / kjerrevei syd i planområdet med steingjerde 
 

7.6.4 Steingjerder H570_3 – H570_9 

Gammel reguleringsplan la opp til vern av de fleste steingjerder innenfor planområdet. Etter en 

nøye vurdering og gjennomgang har vi kommet frem til at det ikke vil la seg gjøre å beholde alle 
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disse ved utarbeidelse av ny detaljplan. Det er hovedsakelig snakk om en del mindre biter av 

steingjerder. Alle steingjerder i områder for grønnstruktur er sikret vern, også i plangrensen. Planen 

grenser i øst mot annet grønt område der det heller ikke vil være aktuelt å fjerne steingjerder. Nord 

for BF1 og BK1 går et steingjerde i eiendomsgrensen. Dette og tilsvarende steingjerder, samt andre 

steingjerder på byggetomter utenfor byggegrense og lekeplasser er sikret vern gjennom 

hensynssoner. 

 

Steingjerder som vil kunne bli fjernet i forhold til gammel plan: 

• Ca 45 meter steingjerde nord-syd innenfor BF5 på tomt 26 og 27 

• Ca 25 meter steingjerde i BK9 på tomt 32 (B11 - ikke med i gammel plan) 

• Deler av steingjerde nord-syd gjennom f_L3 og p_G1 vil bli fjernet der det krysser offentlig 

vei o_V1. 

 

Sett under ett er det ikke så mange steingjerder som vil bli fjernet som følge av den nye 

detaljplanen. Mange av steingjerdene er lokalisert i områder for grønnstruktur, noen i områder for 

lekeplass f_L3. Med hensynssoner som sikrer vern av i alt 7 steingjerder er det etter vår vurdering 

tatt godt hensyn til den kulturhistoriske verdien steingjerder representerer. Det finnes mange 

eksempler på boligområder der dette ikke har blitt hensyntatt i samme grad. 

  

8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
I dette kapittelet beskrives konsekvensene planforslaget får. I tillegg kommenteres eventuelle 

avbøtende tiltak dersom slike vurderes som aktuelle. 

 

8.1 Nærmiljø og friluftsliv 
Temaet nærmiljø og friluftsliv belyser tiltakets virkninger for beboerne og brukere av det berørte 

området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, mens friluftsliv defineres som 

opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 

Viktige stikkord er trivsel, samvær, fysisk aktivitet og helse. 

 

8.1.1 Dagens situasjon 

Etter det vi kjenner til er området i dag noe brukt som turområde, og det går en sti fra kjerreveien i 

syd nordvest som man kan benytte som snarvei mellom skolen og Kongshavnområdet (Kongshavn 

brygge). Denne stien vil bli tatt vare på i planforslaget og vil kunne benyttes av alle også etter 

ferdigstilt utbygging. Området inneholder et utkikkspunkt (Høyåshei), og noen mindre tråkk som 

kan benyttes av turgåere. Det er boligbebyggelse på alle sider av planområdet. 

 

8.1.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak 

Det er klart at forskjellen fra uberørt natur til et nytt boligområde er en stor forandring. Det vil alltid 

være en avveiing mellom natur- og friluftsinteresser og ønske om utbygging. Det er en trinnvis 

prosess å legge til rette for fornuftig utbygging av nye områder. Det har først vært utarbeidet 

innspill til arealdel av kommuneplanen, og deretter utarbeidet reguleringsplan for området. Det 

nåværende planarbeidet er en bearbeidelse av gammel plan, og det er som nevnt tilstrebet å 

videreføre de gode prinsippene i denne planen. Hvis man sammenlikner planforslagene vil man se 

at strukturen er ganske lik, selv om det er lagt opp til å benytte en noe større andel av arealene til 

boligtomter. Det er kun mulig å sammenligne for den delen av planområdet som ikke omfatter 

daværende B11. Det er verd å merke seg at innenfor tidligere B11 nå er anlagt en stor lekeplass på 

nesten 2 da som vil være en ressurs for hele planområdet. Her vil det være et naturlig samlingspunkt 

for alle aldersgrupper for varierte friluftsaktiviteter. I tillegg bør det nevnes at det er regulert inn 

turstier som sikrer allmennhetens adkomst til alle deler av grøntområdene innenfor planområdene 

og tilstøtende områder. 
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Etablering av nytt boligområde vil sannsynligvis føre til mer bruk av tursti mellom skolen og 

Kongshavn brygge. Ved etablering av opplyst adkomstvei vil traseen også kunne benyttes på 

kveldstid. Det store leke / uteoppholdsarealet i f_L3 vil trekke til seg barn fra områdene rundt, og 

bli en attraktiv samlingsplass både for barn og voksne. 

 

8.2 Barn og unges interesser 
 

8.2.1 Dagens situasjon 

Området som skal bygges ut bærer ikke preg av å være mye benyttet til barns lek og vi er heller 

ikke kjent med at dette er tilfelle. Det er fine skogområder som helt klart kan benyttes, men de fleste 

barn velger å benytte nærmiljøanlegg ved Sandnes skole. 

 

8.2.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak 

Det er regulert inn 3 nye lekeplasser i planforslaget. f_L1 og f_L2 er tradisjonelle lekeplasser for 

mindre barn, strategisk plassert i samråd med barnas representant. Disse lekeplassene vil inneholde 

lekeapparater av god kvalitet. f_L1 vil utformes etter prinsipp om universell utforming. 

 

f_L3 er et større lekeområde som vil gi muligheter for frilek, og her skal opparbeides sykkelløype 

og akebakke, samt grillplass. 

 

Det er nesten 11 000 m2 grønnstruktur innenfor planområdet, og ytterligere arealer som grenser til 

planområdet. Dette er en verdifull ressurs som vil kunne benyttes til frilek og rekreasjon. 

 

8.3 Sikker atkomst til skolen 
Eiendommen sokner til Tromøy oppvekstområde, og Sandnes barneskole og Roligheden 

ungdomsskole. Den mest naturlige skoleveien via den gamle kirkeveien direkte til skolen. Her kan 

barna gå direkte fra utbyggingsområdet helt frem til skolen. Det er kun behov for å krysse 

adkomstveien til Høyåshei. Det er sannsynlig at de fleste barn vil velge denne skoleveien store deler 

av året. Den offisielle skoleveien som brøytes vinterstid går langs nytt fortau og eksisterende gang- / 

sykkelvei langs Østre Tromøyvei. Denne veien er noe lenger, men like sikker. Avstanden til skolen 

er under 1 km. Skoleveien benyttes av mange barn i dag, og vurderes som sikker, se kartutsnitt 

under. For ungdomsskoleelever benyttes buss til skolen. Det er fortau til busstopp. 

 

 
Figur 21 Skolevei fra nye boliger til Sandnes skole 
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8.4 Universell utforming 
Adkomst til planområdet vil skje via kommunal vei med stigning opptil 8%, private veier innenfor 

planområdet er til dels en del brattere, med stigning opptil 12%. Kommunal vei o_V1 tilfredsstiller 

krav til universell utforming ettersom det tillates stigning 1:12 (ca 8,3%) utenfor sentrumsområder 

(Statens Vegvesen Håndbok 129). En stor del av boligtomtene innenfor planområdet kan nås fra 

denne veien. 

 

Planen inneholder kun småhus med inntil 4 boligenheter. Det planlegges ingen leilighetsbygg der en 

boenhet vil komme i sin helhet i 2. etasje. Det vil si at alle boliger har inngang i 1. etasje og 

muligheter for å ha alle hovedfunksjoner tilgjengelig her. Alle boliger vil kunne prosjekteres etter 

prinsipp om universell utforming, inklusiv tilhørende uteoppholdsarealer. 

 

Det er i bestemmelsene til planen bestemt at lekeplass f_L1 skal utformes etter prinsipp om 

universell utforming. De to andre lekeplassene ligger slik til at de er direkte tilgjengelige fra 

universelt utformet vei, men er ikke internt universelt utformet. 

 

Turstier i området skal utformes som enkle stier. Terrenget i området er slik at disse stiene i all 

hovedsak ikke kan tilfredsstille krav til universell utforming. 

 

8.5 Forhold til kulturminner 
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle 

spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Begrepet kulturmiljø er definert som 

områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 

 

Temaet kulturminner er veldig grundig undersøkt tidligere. Dette har resultert i et spesialområde i 

gammel plan der det er lokalisert fornminner. Dette området er lokalisert innenfor delområde BK1 i 

dette planforslaget (se kartutsnitt). I gammel reguleringsplan var det ikke lagt opp til utgraving av 

dette fornminnet med betegnet «Dybdalshei lokalitet 3». 

 

I dette planforslaget legges det opp til slik utgraving. Det er opprettet kontakt med Riksantikvaren, 

Direktoratet for kulturminneforvaltning for å få utarbeidet kostnadsoverslag og tidsplan for 

utgraving. Det vil bli sendt søknad om utgraving med sikte på gjennomføring i løpet av sommer / 

høst 2016. 

 

Etter opplysning fra Aust-Agder Fylkeskommune ved Frank Allan Juhl kan søknad om utgravning 

tidligst sendes til Riksantikvaren når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn etter første gangs 

behandling i kommuneplanutvalget. Riksantikvaren vil deretter behandle søknaden relativt raskt, 

slik at et vedtak foreligger før endelig behandling av planforslaget i kommunestyret. Det er en 

forutsetning for stadfesting i kommunestyret at det er fattet vedtak av Riksantikvaren om å grave ut 

/ ikke grave ut lokaliteten. 

 

Det bør nevnes at de 3 lokalitetene innenfor planområde for Dybdalshei 2 nå er gravd ut og frigitt 

for utbygging, se kartutsnitt, jf. https://askeladden.ra.no/askeladden/. 
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Figur 22 Registrerte fornminner i planområdet og i planområde for Dybdalshei 2 
 

Det er også registrert SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet, se kartutsnitt hentet fra 

http://www.miljostatus.no/kart/ i Figur 23 under. Kongshavnveien 16 B og B ligger innenfor 

planområdet og er sikret vern med hensynssone. 

 

 
Figur 23 SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet og i nærområdet utenfor 
 

8.5.1 Konsekvenser og avbøtende tiltak 

Hvis det blir vedtatt utgraving av registrerte fornminner vil konsekvensen bli at registreringen blir 

nøye kartlagt og det vil bli utarbeidet en detaljert rapport som beskriver funnene. Kunnskapen om 

tidligere tiders bosetning vil kunne øke. Dette er i seg selv verdifullt. Hvis utgravingene skulle 

avdekke funn av større regional eller nasjonal interesse, vil planen måtte endres slik at funnet vil bli 

tatt vare på og sikret vern. 
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Konsekvensene for det bevaringsverdige bygningsmiljøet (Kongshavnveien 16 B og C) er at det vil 

bli ny bebyggelse relativt tett inntil. De ter regulert inn en parkeringsplass mellom gammel og ny 

bebyggelse, og bebyggelse i BK7 er regulert med lav høyde for ikke å virke dominerende. 

Konsekvensene for gammel bebyggelse er vurdert til liten. 

 

8.6 Landskapsanalyse 
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endrer seg 

som følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra 

omgivelsene. 

 

Planområdet ligger innenfor landskapsregion 1. Skagerakkysten, underregion 1.2 Sørlandskysten. 

Denne regionen er beskrevet i Nasjonalt referansesystem for landskap - Beskrivelse av Norges 45 

landskapsregioner, referanse http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/nj_rapport_10_05. Her 

betegnes denne landskapstypen:  

 

«Regionens ytterste kyst består av lave øyer, holmer og skjær, hvor landarealene oppstykkes av 

utallige kiler og sund. Kysttypen er vanlig i Øst-Skandinavia og kalles ”fjärdkyst”. Vest for 

Lindesnes går fjärdkysten over i en bratt klippekyst med fjorder innenfor. Ellers i regionen finnes 

også enkelte mellomstore fjorder som stikker seg inn i landmassene bak den ytre skjærgården. 

Regionens bakland varierer mye. I Østfold er et leirbakketerreng i sterk mosaikk med små 

bergknauser og lave grunnlendte åser vanligst. I Vestfold domineres baklandet av både leire- og 

morenebakker oppbrutt av større åser, og landskapsrommene er her ofte noe større. Fra Larvik og 

vestover er åslandskapet rundt fjordene steilere, og går i Aust-Agder etter hvert over i et svært 

småkupert hei- og sprekkedalslandskap, stedvis oppstykket av enkelte dalganger.» 

 

I forbindelse med gammel plan ble det laget en grundig landskapsanalyse (vedlagt), og de naturgitte 

forhold har ikke endret seg nevneverdig siden den gang. En del av de foreslåtte tiltakene i form av 

bearbeiding av vegetasjon er utført. Her gjengis kort hovedtrekkene i landskapsanalysen fra 2006: 

 

«Som grunnlag for reguleringsplanprosessen er det foretatt en omfattende landskapsanalyse. 

Landskapsanalysen viser eksisterende stier, utsiktspunkter og landskapselementer som markerte 

skrenter og enkeltstående flotte trær. Landskapsanalysen synliggjør områder som bør ivaretas i 

kraft av sin egnethet for rekreasjon, men også som buffersoner mellom eksisterende og planlagt 

bebyggelse og som grøntstruktur og grønne lunger internt i området. Med utgangspunkt i analysen 

er det utarbeidet et kart som oppsummerer de ulike temaene i landskapsanalysen.  

 

Kartet viser anbefalt utbyggingsområde og landskapselementer som bør bevares. Hensikten med 

vurderingene er at planleggere, politikere og grunneiere skal fåen felles plattform med hensyn til 

kunnskap og forståelse av området som planlegges.» 

 

Foreliggende planforslag har hatt denne landskapsanalysen som ledetråd ved plassering av boliger, 

veier og øvrige elementer i planen. Det har enkelte steder blitt vurdert som akseptabelt å gå litt 

lenger inn i de grønne områdene med utbygging, men hovedstrukturen fra gammel plan er ivaretatt. 
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Figur 24 Landskapsanalyse – gammel plan 
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Figur 25 Vegetasjon i området 
 

Vegetasjonsregistreringen er utført tidlig i prosessen (se kartillustrasjon). Med bakgrunn i disse 

registreringene og anbefalte tiltak har grunneier utført uthogging og skjøtsel for å gjøre området 

lettere tilgjengelig og lesbart.  

 

8.7 Eksponering mot Tromøysund 
Planområdet for Dybdalshei 1 er lite eksponert mot Tromøysund. Kollen innenfor planområde for 

Dybdalshei 2 ligger mellom hoveddelen av planområdet og sjøen. Hvis man ferdes sjøveien østover 

i Tromøysund, vil det være mulig å se deler av bebyggelsen sydøst for Kongshavn brygge, i 

bakgrunnen bak den eksisterende bebyggelsen. Høyåshei ligger bak og hindrer silhuettvirkning. Det 

er kun to delområder som vil bli mer direkte eksponert mot sjøen, BF1 og BK1, med henholdsvis en 

enebolig og en tomannsbolig. Heller ikke her vil det bli noen høy eksponering. Det ligger flere 

boliger foran, senest en større, relativt nyoppført enebolig (Høyåshei 57C) som vil skjule deler av 

nye boliger. Også her vil Høyåshei ligge i bakgrunnen og forhindre silhuettvirkning. 
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8.8 Forhold til Naturmangfoldloven (nml) (§8 – 12) 
Naturmangfoldloven (nml) trådte i kraft 1.7.2009. Lovens formål «er at naturen med dens 

biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 

bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse 

og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». 

 

Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen.  

 

8.8.1 §8 Kunnskapsgrunnlaget 

Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på vitenskapelig 

kunnskap”). Det foreligger ingen registeringer av naturtyper, prioriterte arter, verneområder, 

kulturlandskap, rødlistarter, MiS-figurer eller andre registreringer i innsynsløsningen naturbase 

(http://kart.naturbase.no/) innenfor planområdet. 

 

Det er foretatt søk i naturdatabasen til Miljødirektoratet, og det er ikke funnet noen registreringer 

som kommer i konflikt med utbyggingsplanene. Kartutsnittet i Figur 26 under viser området med 

alle kartlag slått på, herunder «vern og foreslått vern», «artsdata», «prioriterte naturtyper og 

kulturlandskap» og «friluftsområder». Som det fremgår er det ingen registreringer i området. Deler 

av eiendommen er betegnet «skog, middels bonitet» og «skog, lav bonitet». Vi kan også se de 

fredede kulturminnene. 

 

Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet vurderes derfor totalt sett som godt nok, og 

tilleggsundersøkelser vurderes som ikke nødvendig. 

 

8.8.2 §9 Føre-var-prinsippet 

Føre-var-prinsippet tillegges ikke dette stor vekt da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt, jf. 

vurderingen over, og sannsynligheten for skade og potensielt skadeomfang vurderes som små. 

 

8.8.3 §10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, vurderes også som akseptabelt. Det bevares 

tilstrekkelige uberørte områder til at bestående økosystemer kan opprettholdes. Kunnskapen om 

virkninger vurderes som god nok. 

 

8.8.4 §11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Prinsippet om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) vurderes ikke som 

aktuelt utover det som allerede er regulert gjennom plan og bestemmelser. 

 

8.8.5 §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det er ingen spesielle elementer innenfor planområdet som tilsier spesiell behandling i forbindelse 

med opparbeidelse av planområdet. Det er svært vanskelig å gjøre en konkret vurdering av 

driftsmetoder, teknikker og utstyr på dette plannivået. Sikkerhet mot skade på naturmiljøet under 

opparbeidelse av området er også sikret gjennom bla. Forurensningsloven. 
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Figur 26 Utsnitt av naturdatabasen 
 

8.9 Naturmiljø - Biologisk mangfold 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 

levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), 

limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold 

knyttet til disse. 

 

8.9.1 Situasjonsbeskrivelse 

Naturen i planområdet er vel ganske typisk for kystområder på Sørlandet, med en blanding av 

skogkledde koller og myrer / gjengrodd beitemark. Det er en del fin eikeskog. Se ellers utdrag av 

landskapsanalyse fra gammel plan. 

 

Planområdet ligger mellom eksisterende bebyggelse, og henger ikke sammen med noen større 

naturområder. Det er kort vei til Tromøysund mot nord, og Østre Tromøyvei passerer området i syd. 

I vest går Kongshavnveien ned til sjøen og videre østover mot Dybdalstranda. Øst for planområdet 

ligger boligområde Høyåshei og deretter Sandnes Skole. 

 

Selv om planområdet er relativt avsondret fra større naturområder er det leveområde for en god del 

mindre dyr, og vi har selv observert rådyr her ved flere anledninger. Slike observasjoner er 

vanligvis ikke til hinder for utvikling av boligområder. Småvilt finnes helt inn i boligområder og vil 
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enkelt tilpasse seg og flytte på seg til andre områder i nærheten, og det er fullt mulig at de fortsatt 

vil trives i de store grøntområdene innenfor planområdet og tilgrensende områder. Det er en stor og 

robust rådyrstamme på Tromøya, og konsekvensene av denne utbyggingen er liten, noe som også 

vil være tilfelle for andre dyrearter og øvrig naturmangfold. 

 

8.9.2 Konsekvenser og avbøtende tiltak 

Foreslåtte utbygging beslaglegger areal og vil medføre tap av biologisk mangfold. Naturområdet 

som berøres er forholdsvis lite og omfatter vanlig forekommende naturområder uten spesielle 

interesser. Det er som nevnt tidligere spart nær 11 000 m2 grønnstruktur der blant annet verdifull 

eikeskog blir spart, og muligheter for trekk og opphold for rådyr og andre mindre dyrearter. 

 

8.10 Naturressurser 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, 

vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, 

reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. 

 

8.10.1 Jord- og skogbruk 

Oppslag i databasen http://kilden.skogoglandskap.no viser oversikt over dyrkbar mark, se Figur 27. 

 

 
Figur 27 Kart som viser dyrkbar mark innenfor planområdet 
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De områdene som her er vist er hovedsakelig «eplehagen» til eiendommen som i dag er 

Kongshavnveien 16 C. Deler av områdene vil bli boligtomter og øvrige deler del av lekeplass f_L3. 

 

8.11 Økonomiske konsekvenser for Arendal kommune 
Det vil bli utarbeidet utbyggingsavtale på grunnlag av godkjent detaljplan. Utbyggingsavtalen vil i 

detalj regulere det økonomiske forholdet mellom kommunen og utbygger. 

 

Planen inneholder en offentlig vei med tilhørende fortau og øvrig infrastruktur i form av vann- og 

avløpsanlegg i den offentlige veien. Disse tekniske anleggene skal etter ferdigstillelse og 

godkjenning av Arendal kommune overdras vederlagsfritt til kommunen for fremtidig drift og 

vedlikehold. Dette er en utgift for kommunen, som vil kompenseres av det faktum at det legges til 

rette for mange nye boliger som genererer inntekter til kommunen. Dette forholdet er likt for alle 

nye boligområder der det legges opp til kommunal infrastruktur. 

 

Det er ingen spesielle forhold i denne planen når det gjelder økonomiske konsekvenser for 

kommunen. 

 

9 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 
 

9.1 Bakgrunn 
Denne ROS- analysen er utarbeidet i forbindelse med omregulering/detaljregulering av 

reguleringsplan for Dybdalshei 1. Området er tidligere regulert til boligformål. 

 

9.2 Metode 
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (1). Analysen er basert på 

foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt 

utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke 

sjekket.  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). Forhold som er med i sjekklista, 

men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt?» og kun 

unntaksvis kommentert.  Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

• 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 

 

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

 

1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke finnes 

3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over 

lengre tid 

4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 5 Samlet 

risikovurdering.  
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(1) Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001). 

 
Tabell 5 Samlet risikovurdering - risikomatrise 
                       

Konsekvens 

Sannsynlighet 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3.Alvorlig 4.Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig     

2. Mindre Sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 

• Hendelser i grønne felt: «Billige» tiltak gjennomføres 

• Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

9.3 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak 
 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i Tabell 6.  

  
Tabell 6 Bruttoliste over mulige uønskede hendelser 
Hendelse / situasjon Aktuelt? Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak/kommentar 
Natur- og miljøforhold      
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

1. Masseras/skred Nei     

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Nei     

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Nei    Radonsperre i alle nye boliger 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder 

9. Sårbar flora Nei     

10. Sårbar fauna Nei     

11. Verneområder Nei     

12. Vassdragsområder Nei     

13. Fornminner Ja    Det er registrert fornminner i 

delområde BK1/BF1. 

Utbygging her vil finne sted 

etter utgravinger. Dette 

reguleres av 

rekkefølgebestemmelser. 

14. Kulturminner Ja    2 eksisterende boliger i 

planområdet er GAB-

registrert. Ivaretas av 

hensynssone H570 

Menneskeskapte forhold      
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 2  Noe økt trafikk på fylkesvei 

409 og Kongshavnveien. 

Begge veiene er dimensjonert 

for dette. Det bygges fortau 

langs Kongshavnveien og inn 

til tyngdepunkt i feltet. 

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus, sykehjem, kirke Nei     
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18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei     

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Område for idrett/lek Nei     

24. Park, rekreasjonsområde Ja 1 1  Området er i dag muligens 

noe brukt som område for 

turgåing og frilek. Som en 

naturlig konsekvens av 

utbyggingen vil muligheten 

for dette reduseres. Det vil 

likevel settes av gode 

områder for slik aktivitet. 

25. Vannområde for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy, trafikk Nei     

30. Støy, andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje – stråling Nei    Eksisterende høyspentstrekk 

legges i grunnen ved 

gjennomføring av planen. 

34. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier, eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen: 

37. Fare for akutt forurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 3 1  Utbyggingen vil generere noe 

økt trafikk, men totalt sett er 

endringen veldig liten. 

39. Støy og støv fra andre kilder Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier, eksplosiver, 

olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. vær/føre begrenser 

tilgjengelighet i området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i kryss/av-/påkjørsler Ja 1 2  Økt trafikk gir økt risiko for 

ulykker. Gode siktforhold. 

45. Ulykke med 

gående/syklende 

Ja 1 2  Økt trafikk gir økt risiko for 

ulykker. Fortau reduserer 

sannsynligheten. 

46. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja 1 2-3  Det vil alltid være risiko for 

ulykker ved 

anleggsgjennomføring. Her er 

denne risikoen veldig lav, det 

bygges ikke i et eksisterende 

boligområde. 

47. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

48. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål 

Nei     

49. Er det potensiale sabotasje-

/terrormål i nærheten 

Nei     

50. Regulerte vannmagasiner 

med fare for usikker is, 

Nei     
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endringer i vannstand mm 

51. Naturlige 

terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare 

Nei     

52. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper mm 

Nei     

53. Spesielle forhold ved 

utbygging, gjennomføring 

Nei     

 

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

konsekvenser, krever tiltak, jf Tabell 5. Nærmere angitte hendelser kommenteres her nærmere.   

 

Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko. Detaljreguleringen i 

seg selv medfører få, om noen, endringer for omgivelsene. De eneste konsekvensene av 

gjennomføringen vil være noe økt trafikk i området. Dette vil bli ivaretatt gjennom planlegging av 

veisystemet i området, sikt vil bli sikret gjennom sikttrekanter. Det vil etableres fortau inn til 

tyngdepunkt i feltet. Etter vår vurdering vil alle påtenkelige konsekvenser av planen havne i grønn 

sone, og tiltak utover de vanlige prinsipper for god planlegging vil synes unødvendige. 

 
Tabell 7 Oppsummering av hendelser i ROS-analyse 
                       

Konsekvens 

Sannsynlighet 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3.Alvorlig 4.Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig 38    
2. Mindre Sannsynlig  15   
1. Lite sannsynlig 24 44, 45, 46   

 

10 FORSLAGSSTILLERS VURDERING 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for utbygging i et område som er avsatt til 

boligbebyggelse i gjeldende reguleringsplan. Dette innebærer at det på tidligere tidspunkt er foretatt 

en prinsippavgjørelse om å disponere området til boligbygging. 

 

Samlet sett vurderes tiltaket som meget positivt og med få konsekvenser for omkringliggende 

områder eller ulike interesser. Området ligger sentralt plassert med kort avstand til skole, 

barnehager, dagligvarebutikk, friluftsområder og i tilknytning til et etablerte boligområder. Det er 

videre kort avstand til kollektivakse og kollektivdekningen er relativt god. Fortau/gang- og 

sykkelveg-nett i området er godt utbygd. 

 

Planforslaget vurderes å være i samsvar med Arendal kommune sine føringer om å bygge med 

relativt høy konsentrasjon i områdene som bygges ut.  

 

11 VEDLEGG 
I det følgende er listet opp plandokumenter og relevante vedlegg som følger planen. 

 

Juridiske plandokumenter: 
• Plankart datert 01.02.2016 (A2-format) 

• Reguleringsbestemmelser datert 01.02.2016 

 

Illustrasjoner og øvrige vedlegg: 
• Planbeskrivelse, datert 01.02.2016 (dette dokument) 

• Illustrasjonsplan, datert 01.02.2016 (A2-format) 

• Terrengsnitt, datert 01.02.2016 
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• Plan og lengdeprofil for offentlig vei o_V1, datert 11.01.2016 

• Tverrprofiler for vei, datert 11.01.2016 

• Kopi av referat fra oppstartsmøte, datert 11.03.2015 

• Kopi av brev som ble sendt ut ved melding om oppstart 

• Adresseliste for mottakere av melding om oppstart av planarbeid, datert 20.03.2015 

• Kopi av annonse i Agderposten, innrykksdato 23.03.2015 

• Kart som fulgte melding om oppstart; områdeavgrensning (1:2000) 

• Kart som fulgte melding om oppstart; oversiktskart (ikke i målestokk) 

• Kopi av alle innspill i forbindelse med melding om oppstart 

• Kopi av reguleringsplankart for Dybdalshei del 1, vedtatt 29.06.2006 (gammel plan) 

• Kopi av bestemmelser til plan for Dybdalshei del 1 

• Kopi av planbeskrivelse for plan for Dybdalshei del 1 

• Kopi av tegnforklaring for plan for Dybdalshei del 1 

• Kopi av Terreng- og landskapsanalyse for Dybdalshei 

 

12 KILDER 
• Kommuneplanens arealdel 2013 - 2023 http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-

utvikling/Kommuneplanen/Kommuneplanens-arealdel---Revisjon---2013-2023/ 

• Kommuneplanens samfunnsdel 

http://www.arendal.kommune.no/PageFiles/3447/Kommuneplanen_samfunnsdelen_160611.pdf 

• Temaplaner til kommuneplanen (http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Temaplaner/) 

• Eksisterende reguleringsplaner i området (tilgjengelige i Arendal kommunes planarkiv: 

http://www.arendal.kommune.no/Planer-og-utvikling/Reguleringsplaner/Vedtatte-planer-2006-2012/  

• Reguleringsplan for Høyåshei, arealplanid 2819r1 

• Reguleringsplan for Dybdalshei -  del 1, arealplanid 2819r2, inkl planbeskrivelse med 

landskapsanalyse 

• Reguleringsplan for Dybdalshei -  del 2, arealplanid 2819r3 

• Reguleringsplan for Annkjennsmyra, arealplanid 2018r1e1 

• Reguleringsplan for Kirstens Have, arealplanid 2018r2 

• Husbankens eksempelsamling – Universell utforming 

http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/1340/rapporten.pdf 

• Miljødirektoratets Naturbase http://kart.naturbase.no/  

• Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner 

http://www.skogoglandskap.no/publikasjon/nj_rapport_10_05 

• SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet http://www.miljostatus.no/kart/ 

• Registrerte fornminner https://askeladden.ra.no/askeladden/ 

• Universell utforming av veger og gater http://www.vegvesen.no/_attachment/118984  

• NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi http://kilden.skogoglandskap.no 

• Landskapsregioner i Norge med underregioner – kart 

http://kart2.skogoglandskap.no/landskap//Landskapskart/kart_LregNorge_A1.pdf 

• Nasjonalt referansesystem for landskap Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner, Oskar 

Puschmann, NIJOS http://www.skogoglandskap.no/filearchive/Rapport_10_05.pdf 

 

 

Arendal, 01.02.2016  rev. 01.11.2016 


